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In deze CHAIN Magazine een aantal verhalen over verpakking. De mogelijkheden, 
de duurzaamheid en de nut en noodzaak tot verpakken. Verdieping in verpakkingen 
maakt duidelijk dat de maatschappij erg ongenuanceerde praat en handelt als het 
over verpakkingen gaat. Verpakking wordt gezien als overbodig en verpakkingsloze 
producten worden als duurzaam ervaren. De nuance zit in de functie van verpakking. 
Uiteraard voor logistieke doelen, breng maar eens groente of fruit zonder pallet naar 
een distributiecentrum, maar ook kwaliteitsbehoud wordt gerealiseerd door verpak-
kingen. Al is het alleen maar omdat de handtastelijkheden in het groenteschap 
achterwege blijven. Slimme verpakkingen kunnen nog veel meer. Toch hebben we als 
AGF keten afgesproken dat we minder verpakking gaan verbruiken en dat we verpak-
king gaan hergebruiken. In deze CHAIN Magazine de achtergrond van deze afspraak 
en een aantal artikelen waar ingegaan wordt op slimme verpakkingen en efficiënte 
logistieke oplossingen. 
Een zelfde maatschappelijke ongenuanceerdheid als bij verpakking zit in verspilling. 
Wellicht wordt er AGF weggegooid maar daar waar dat bij de teler of de verwerker ge-
beurt wordt het weggegooid product veelal gebruikt als voer voor allerhande vee. Dus 
wel degelijk zinvol besteed en het is maar de vraag of het terecht is om deze aantal-
len in de weggooi statistieken op te nemen. De ongenuanceerdheid zit daarnaast 
in de wens om altijd alle producten beschikbaar te hebben en tegelijkertijd niet te 
accepteren dat producten weggegooid worden. Wat dat betreft heeft de bakkerijke-
ten het beter geregeld: wanneer om 17.00 uur in de supermarkt geen brood meer 
beschikbaar is dan wordt dat geaccepteerd. Maar als er om 17.00 uur geen bloemkool 
meer is dan heeft de winkel niet goed ingekocht. Een raar fenomeen. Toch zijn er 
mogelijkheden. Ook daarover in deze CHAIN Magazine een artikel met de bevindingen 
uit een project waarin reststromen worden verzameld en hergebruikt.
Een interessant verhaal dat de dynamiek in de AGF-keten laat zien, is het interview 
met Sybo Smeding. De samenwerking die Smeding met de afnemers heeft en de in-
novatie energie die Smeding daaruit ontwikkelt verdient waardering. 

Genoeg inspiratie voor de lezer die betrokken is bij de AGF-keten. En daar waar nodig 
en mogelijk de kans pakken om de inspiratie handen en voeten geven. Als dat ge-
beurt dan is CHAIN Magazine altijd geïnteresseerd om de praktijk invulling te volgen 
en daar een mooi verhaal van te maken. Geeft het maar aan. Opmerkingen, aanvul-
lingen, reacties, verbeteringen zijn altijd welkom op CHAIN@Xplant.nl.

4 oktober vindt AGF Trendcafe Meet & Pitch plaats. Een 
unieke bijeenkomst voor de gehele AGF keten. Leuke, 
spannende, lekkere nieuwe producten kijken, ruiken en 
proeven en netwerken met de partners in de hele AGF 
keten. Opgeven kan nog op www.agftrendcafe.nl.

Ulko Stoll (hoofdredacteur)

Veranderende 
AGF-keten
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INHOUD

Keten- 
samenwerking

28

INHOUD

Ketenvisie Sybo Smeding
Sybo voert samen met zijn broer Rieny de directie van Smeding Groenten en Fruit.  
“Binnen Smeding besteden we veel aandacht aan marketing. Maar natuurlijk speelt logistiek 
ook een grote rol binnen onze organisatie. De logistieke operatie vraagt nog steeds de meeste 
inspanning.”, aldus Sybo. 

Luisvrije sla maken, zo doe je dat 
Veredelingsbedrijf Rijk Zwaan zoekt continu naar nieuwe duurzame oplossingen voor de teelt van 
groenten. Niet alleen, maar met partners, onder meer uit de afzetketen. 

Verpakking 
heeft een functie
Is verpakking noodzakelijk kwaad of zinvolle aanvulling? 
Gezien de maatschappelijke discussie over nut en noodzaak 
van verpakking lijkt het of verpakking per definitie verkeerd is. 

Ketensamenwerking: 
Druiven keten
Echte innovaties komen dikwijls van buiten. Dat 
gaat in ieder geval op voor de vernieuwing van de 
druiven keten zoals die door Budelpack en IQ packing 
gezamenlijk is opgepakt binnen hun gezamenlijke 
organisatie InnoFresh Packing.

Product Marketing: 
Altijd en overal Tommies

Tommies is het product van Greenco. Van Mil is een van de 
zes aandeelhouders van Greenco. Greenco is in 2009 ontstaan 

door een fusie van bedrijven. En die pakt goed uit volgens 
Van Mil. De samenwerking binnen Greenco is gebaseerd op een 
gezamenlijke visie waarin iedereen zijn eigen expertise heeft.

In de rubriek ‘in het schap’ staat informatie 
over producten die daadwerkelijk in een echt 
AGF schap worden aangeboden. De rubriek 
geeft een beschrijving op basis van een 
momentopname van het assortiment rond een 
specifiek product. 

Binnen de topsectoren aanpak van Agro & Food 
heeft een aantal bedrijfsleven partijen samen met 
de overheid aan de WUR opdracht gegeven om de 
reststromen in kaart te brengen en te zoeken naar 
een manier om de reststromen opnieuw waarde te 
geven. 

Het aanbod in het appelschap is breed en 
wisselt per seizoen. Dat is op zich niet 
verkeerd, de vraag is echter hoe herkenbaar 
en overzichtelijk het appelschap met al die 
variatie nog is voor de consument.

De visie van: 7, 37, 48
CHAIN in Beeld: 8, 16, 30, 42
Niet alledaags: 15
Actualiteiten: 39
AGF Trendcafé: 19, 26
Kwaliteit: 44
Logistiek: 34
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Vergaande 
ketenintegratie 
bij Smeding 
Groenten en Fruit

Sybo Smeding:  

marketing speelt  

een essentiële rol 

in onze dienstverlening

“Ik heb nog genoeg creatieve ideeën om 100 jaar vooruit te 
kunnen.” Dat is het antwoord van Sybo Smeding op de vraag of de 
creativiteit voor nieuwe AGF concepten niet een keer opdroogt. 
Sybo voert samen met zijn broer Rieny de directie van Smeding 
Groenten en Fruit. “Binnen Smeding besteden we veel aandacht 
aan marketing. Maar natuurlijk speelt logistiek ook een grote rol 
binnen onze organisatie. De logistieke operatie vraagt nog steeds 
de meeste inspanning.”, aldus Sybo. 
Tekst: Ulko Stoll

Foodservice en foodretail
Smeding Groenten en Fruit levert 
aardappelen, groenten en fruit aan 
Sligro, EMTÉ, Spar en Marqt. Sybo: “Als 
verspartner van Sligro hebben wij in 40 
vestigingen onze eigen AGF filialen.” 
Voor Sligro, EMTÉ, Spar en Marqt vervult 
Smeding de rol van vers DC. Dat bete-
kent voor EMTÉ en Spar orderpicken op 
colliniveau en voor Sligro en een deel 
van Spar orderpicken op verpakkingsni-
veau. Het orderpick proces is handma-
tig, maar wordt volledig ondersteund 
door datastromen. De orderpickers 
krijgen tijdens hun handelingen aange-
geven krijgen waar ze hoeveel product 
moeten pakken en in welke colli ze 
dat moeten leggen. De combinatie 
van foodservice en retail lijkt niet 
logisch, maar dat levert wel efficiëntie, 

productkwaliteit en innovatiekracht op 
volgens Sybo. Juist door de diversiteit 
in klantengroepen kan een heel groot 
assortiment worden gevoerd en dat 
assortiment kan daardoor vers worden 
gehouden. De gemiddelde doorlooptijd 
bij Smeding is dan ook maar 1,2 dag. 
Smeding zit vol met dit soort gegevens. 
Dataverzameling is dan ook een essenti-
eel onderdeel van de logistieke operatie 
van Smeding. Met data kun je analyses 
maken en bestellingen voorspellen. 
Bestellingen komen digitaal binnen en 
worden vergeleken met de historie en 
de verwachtingen op basis van de data. 
Bij afwijkingen wordt de juistheid van 
de bestelling geverifieerd. 

Shop in shop
Dat was 15 jaar geleden anders aldus 

Sybo. “Toen waren we leverancier voor 
een supermarktketen met een zeer be-
perkt pakket en een eenvoudige heldere 
logistieke stroom. In de analyses die we 
in 2001 hebben gemaakt, kwamen we 
tot de conclusie dat we naar een inten-
sievere samenwerking met een afnemer 
wilden en dat paste niet in het concept 
van deze keten. We legden onze visie 
voor aan Sligro en beide visies kwamen 
overeen. Vanaf 2001 zijn we vers 
partner van Sligro. Het commitment 
naar elkaar is zo groot dat wij 49% 
van onze aandelen aan Sligro hebben 
verkocht. We delen de verantwoorde-
lijkheid gezamenlijk. Dat betekent een 
vergaande integratie van processen. 
Niet alleen de logistiek, maar ook de 
intensieve samenwerking met marketing 
en verkoop. In 40 Sligro vestigingen 
vind je de Smeding AGF afdelingen. Dat 
is een shop in shop concept waarbij de 
verkoop in handen is van Smeding. Dat 
levert directe respons op van klanten.” 

Rechtstreeks van de 
universiteit
Naast de 40 AGF afdelingen binnen 
Sligro vestigingen is ook category 
management een van de diensten die 

Smeding levert. Het AGF category 
management wordt voor zowel Sligro 
als EMTÉ, Spar en Marqt uitgevoerd. De 
category managers zijn in dienst van 
Smeding en draaien mee in de teams 
van de klanten. Daarnaast is er door 
Smeding in de afgelopen jaren volop 

ingezet op marketing en productin-
novatie. Sybo: “De marketingrol is een 
essentieel onderdeel van onze dienst-
verlening. We zijn in het afgelopen 
anderhalf jaar gegroeid van een halve 
FTE naar een team van 6 marketeers. 
Allemaal universitair geschoold en 
bovenmatig geïnteresseerd in voeding. 
Met regelmaat sturen we de marke-
teers op inspiratie naar belangrijke 
evenementen en steden waar voeding 
centraal staat. Deze generatie heeft een 
andere kijk op voeding en daar moeten 
we gebruik van maken. Deze generatie 

is het voorbeeld voor de toekomstige 
consument. Afgelopen jaar hebben we 
de afdeling productinnovatie opgezet. 
We hebben de ambitie om voorop te 
lopen in de markt en de nieuwste ont-
wikkelingen van telers te koppelen aan 
de behoeften van de klant.”

Nieuwe distributiekanalen
Dat de toekomst van voeding verandert 
is duidelijk. Al laat Sybo zich niet al te 
nadrukkelijk uit zijn tent lokken. “Voor-
spellen is zo moeilijk, blijven opletten 
is belangrijk. Wat wel duidelijk is, is dat 
we moeten blijven inspireren. Dat geldt 
zowel voor de supermarkt als voor de 
restaurants. Vernieuwen en ontzorgen, 
alleen dan zorg je voor klantenbinding. 
Zowel foodservice als foodretail zijn 
belangrijke distributiekanalen voor 
Smeding, maar dat er nieuwe kanalen 
ontstaan is ook duidelijk. De online 

ontwikkelingen gaan snel. Een concept 
als HelloFresh neemt inmiddels een be-
langrijke plek in de markt in.” Op basis 
van de verkoopprijzen van HelloFresh, 
de inkoop en distributiekosten gaat 
Sybo er vanuit dat een rendabele opera-
tie bij HelloFresh mogelijk is. “Nu wordt 
er weliswaar nog verlies gemaakt, maar 
dat is vooral door de zware marketing 
investering.”, aldus Sybo.

Inspireren en ontzorgen
Het gemiddelde huishouden in Ne-
derland kent een variëteit van 7,14 
maaltijden. Inspireren en ontzor-
gen van zowel de consument als de 
foodprofessional zorgt voor meer 
variëteit in maaltijden en horecacon-
cepten. Smeding biedt dat. Sybo laat 
een tiental folders zien met nieuwe 
concepten die ontwikkeld zijn voor de 
klanten van Smeding. Eén daarvan is 
de ontwikkeling van Fresh Lemonades 
met Infusions waarbij een fruit- en 
kruidenconcentraat wordt aangeboden 
op basis van puur natuurlijke ingredi-
enten, zonder E-nummers en zonder 
toegevoegde suikers. Met de belofte 
dat bijvoorbeeld de komkommer-munt-
citroen variant ook daadwerkelijk naar 

“ Vernieuwen en ontzorgen,  
alleen dan zorg je voor  
klantenbinding.”
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Écht & lekker!
Smeding Groenten en Fruit levert 
als groothandel elke dag verse 
aardappelen, groenten en fruit 
(AGF) door heel Nederland, België 
en Luxemburg. De activiteiten 
zijn gericht op zowel foodservice 
als foodretail. Als verspartner van 
Sligro vind je in 40 vestigingen de 
AGF afdelingen van Smeding. Via 
de Sligro bezorgservice leveren ze 
aan ruim 7000 horecaondernemers 
en zorginstellingen. Binnen retail 
voorzien ze circa 130 grootscha-
lige supermarkten en zo’n 500 
buurtsupermarkten dagelijks van 
AGF. Het hoofdkantoor en distri-
butiecentrum zijn gevestigd in 
Sint Annaparochie. Smeding is een 
ambitieuze, dynamische organi-
satie met ruim 500 gemotiveerde 
en enthousiaste medewerkers. 
Smeding wil de toonaangevende 
schakel in de sector zijn, en met 
de beste AGF-oplossingen bijdragen 
aan het succes van haar klanten. 
Dit doen ze door dichtbij de klan-
ten en leveranciers te staan, zodat 
ze optimaal kunnen profiteren van 
de rijkdom van groenten en fruit. 
Door voorop te lopen met inno-
vatieve producten en concepten. 
En door slim te organiseren. Dat 
alles met duurzaamheid als basis. 
Smeding: écht & lekker!

komkommer, munt en citroen smaakt. 
Aan de foodprofessional om met deze 
Infusions inspirerende drankjes en 
gerechten te serveren. “De productie 
doen we niet zelf. Daar waar producten 
geproduceerd of samengesteld moeten 
worden, werken we altijd samen met 
professionele partijen.” Het is duidelijk 
dat Smeding wel weet hoe ze haar klan-
ten moet aanspreken. In de folder van 
Fresh Lemonades met Infusions voor de 
foodprofessionals staat niet alleen wat 
het product is. Naast de voordelen staat 
ook nadrukkelijk vermeld dat de Fresh 
Lemonade Infusion een echte marge-
maker is. 

Duurzaam
De website van Smeding Groenten en 
Fruit laat onder andere de samenwer-
king met telers zien. Opvallend is de 
nadruk die op Milieukeur en biologisch 
wordt gelegd. Sybo daarover: “Gang-
baar, Milieukeur en biologisch zouden 
eigenlijk naar elkaar toe moeten groei-
en. Daarbij is biologisch leidend, maar 

niet zodanig dat oogsten verloren mo-
gen gaan. Gecontroleerd ingrijpen met 
gewasbescherming, dan wel chemisch 
dan wel van biologische oorsprong, is 
nodig om een duurzame teelt te kun-
nen uitleggen. Wij zien Milieukeur als 
duurzamer dan biologisch.” Dat is niet 
zomaar een streven, dat streven is in 
concrete doelstellingen verwoord. In 
2015 werd 12,4% van het assortiment 
duurzaam ingekocht. In 2016 moet dit 
18% zijn. 

Het momentum voor AGF is weliswaar 
gunstig, maar het besef dat groenten 
en fruit nodig zijn voor een goede 
gezondheid dringt slechts langzaam 
door. “Een gezonde maaltijd bestaat 
voor 70% uit AGF en daar zijn we nog 
lang niet.” Dit gegeven is voor de 
marketinginspanning van Smeding een 
belangrijk kader. Met de creativiteit en 
de houding om te willen en te kun-
nen samenwerken heeft Smeding een 
stevige positie om hier een belangrijke 
rol in te vervullen.

De visie van 
Sandra  
van Kampen 
Voedselactivist

VOER: vaart maken met de voedseltransitie

Geen witte stranden voor mij deze zomer, of klaterende bergbeekjes. Maar Nederlandse agrarische land-
schappen. Om input te verzamelen voor een boek en twee bijeenkomsten over versnelling van de voedsel-
transitie, trokken mijn vriendin Youetta Visser en ik deze zomer per camper kriskras door Nederland. 

We verkenden de Groningse akkers, de Friese weiden met koeien, 
de Hoekse Waard onder de rook van Rotterdam, de Brabantse 
velden en varkensschuren en tot slot meerden we aan in Flevoland. 
Met filmpjes en fotoverslagen op Facebook zetten we onze tocht 
luister bij. 

Een paar dingen vallen op als je zo intensief door het landschap 
toert en mensen spreekt die met hart en ziel werken aan verande-
ring van het Nederlandse voedselsysteem. Ten eerste de innovativi-
teit en durf van Nederlandse boeren. Een akkerbouwer in de Hoekse 
Waard met 300 hectare land, nam de stap om als eerste in Nederland 
kikkererwten te telen. Met succes. Daarnaast verbouwt hij gluten-
vrije tarwe, die hij met een glutenvrije combine binnenhaalt. En 
sorghum, waarvan hij dan weer een glutenvrij biertje op de markt 
wil zetten. Hij droomt van zijn eigen brood en heeft ideeën genoeg 
voor een hele winkel aan producten, die hij het liefste buiten de 
retail rechtstreeks aan de consument of afnemer verkoopt. Daarnaast 
geeft hij de hoogste prioriteit aan een gezonde bodem. En om nog 
meer invulling te geven aan het idee van een circulaire economie, is 
hij begonnen met het uitstrooien van koffiedrab van een Rotterdam-
se brander. Dit wegens het hoge gehalte aan bruikbare voedings-

stoffen. Na twee uur in zijn jeep langs zijn akkers te zijn geleid, 
duizelde het ons. En hadden we vermoedelijk nog niet een tiende 
van zijn land gezien en van zijn ideeën gehoord. 

Ten tweede waren we getroffen door de grote impact van de land-
bouw op ons landschap. In grote delen van Nederland gaat het er 
niet om dat boerenbedrijven onderdeel van het landschap zijn, zij 
zíjn het landschap. Zij geven kleur aan de seizoenen. En, anders-
om, het landschap bepaalt hen ook. Zij versterken het weer – als 
het vandaag zonnig is maar er regen dreigt, dan moet het graan 
NU geoogst. Dus draaien de dorsers overuren en verdiepen de stof-
wolken de sfeer van een zomerse dag. En dit brengt ook emoties 
teweeg. Zoals de eigenaresse van een camping het verwoordde: “Ik 
word altijd een beetje weemoedig van het oogsten. Dan weet ik 
dat het einde van de zomer in zicht is.”

Deze zomer heeft mijn kijk op ons voedselsysteem veranderd. 
Bewondering voor de producenten van ons voedsel had ik al. Maar 
het besef dat boeren zo duidelijk dragers zijn van ons nationaal 
erfgoed, is nieuw. Dit komt zeker terug in ons boek. Kijk op  
www.deschaalvankampen.nl voor meer informatie over VOER. 
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CHAIN IN BEELD

De eenvormigheid van het ap-
pelschap maakt de keuze voor de 
consument moeilijk. Een selectie 
op smaak, gebruik, sortering, 
seizoen of in dit geval kleur, 
helpt de consument voorkeuren 
te ontwikkelen voor bepaalde 
types appels. Voorkeuren lijden 
tot herhalingsaankopen en stimu-
leren binding.

Retail
Appelschap



Is verpakking noodzakelijk kwaad of zinvolle aanvulling? Gezien de 
maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van verpakking lijkt 
het wel of verpakking per definitie verkeerd is. De focus op overbodi-
ge verpakkingen en zinloze verpakkingen vanuit de maatschappelijke 
organisaties, maakt dat verpakkingen in een verkeerd daglicht staan. 
Dat daar de nodige nuance bij komt kijken, wordt snel vergeten.
Tekst: Ulko Stoll

De nuance over omverpakkingen zoals 
dozen en logistieke verpakkingen zoals 
pallets ligt voor de hand maar worden niet 
besproken. Ook de nut en noodzaak van 
consumentenverpakkingen vraagt uitleg. 
Een seal om een komkommer is immers 
niet een overbodige verpakking maar 
zorgt er voor dat de komkommer langer 
houdbaar blijft. Nicolette Quaedvlieg is bij 
het GroentenFruit Huis belast met allerlei 
zaken rond verpakkingen in de AGF keten. 
CHAIN Magazine laat zich door Quaedvlieg 
uitleggen binnen welke wettelijke en 
brancheplannen de AGF keten met verpak-
king omgaat.

Minder verpakking
De basis voor de afspraken over minder 
verpakking ligt in Brussel sinds 1994. 
Binnen de EU is afgesproken om te komen 
tot minder verpakking. In polderend 
Nederland is dat ingevuld met een drie 
convenanten tot 2007. In andere EU 
landen wordt de afspraak om te komen 
tot minder verpakking ingevuld d.m.v. een 
negatieve financiële prikkel middels een 
afval belasting. Mede na politieke discus-
sies over zwerfafval en statiegeld was er 
van 1 januari 2008 tot 1 januari 2013 had 
NL ook verpakkingsbelasting. 

Verantwoording in de keten
In 2013 is een raamovereenkomst 
gemaakt waarbij overheden en bedrijfs-
leven afspraken maken om te komen 
tot verminderen van verpakking, inza-
melen en hergebruik van verpakking. 
De verantwoording en de financiering 

hiervoor is gelegd bij de producenten en 
de importeurs die verpakkingen voor het 
eerst op de Nederlandse markt brengen. 
De raamovereenkomst loopt tot 2022. Het 
belangrijkste concrete doel is bij de op-
richting van Stichting Afvalfonds Verpak-
kingen (www.afvalfondsverpakkingen.nl) 
en het inrichten van een Kennis Instituut 
Duurzaam Verpakken (het KIDV www.kidv.
nl) en het doel om te komen tot een her-
gebruikspercentage van 52% voor plastic 
en 75% voor papier & karton 45% voor 
hout in 2022. Uit de monitoringscijfers 
van 2014 ligt het recyclepercentage voor 
plastic op 50% en voor papier & karton 
82%. Er is afgesproken dat branche plan-
nen maken met hoogst haalbare doelen 
opstellen; het brancheverduurzamingsplan 
verpakkingen (BVP) van GF sector is als 
een van de eerste in 2015 aangeboden 
aan het Ministerie van I & M. 

Richtlijn verpakken
In Europa is de duurzaamheid van verpak-
king geregeld in de Europese richtlijn 
verpakken en verpakkingsafval. Daarin 
staat dat alle lidstaten moet borgen dat 
producenten en importeurs verpakking ge-
bruiken die voldoen aan drie zogenaamde 
essentieel eisen.

•  Reduce, dat betekent dat de verpakking 
zo klein mogelijk in volume en gewicht 
moet worden vervaardigd.

•  Re-Use, hergebruik is aan de verpakker 
maar er worden wel specifieke eisen 
gesteld in geval van hergebruik.

•  Recycle, hierbij dient een bepaald 
gewichtspercentage daadwerkelijk 
gerecycled te worden door bijvoorbeeld 
compostering.

Levend product
Het GroentenFruit Huis heeft als onderdeel 
van de raamovereenkomst, het branche-
verduurzamingsplan voor de AGF keten 
ontwikkeld. De belangrijkste constatering 
hierin is dat aardappelen, groenten en 
fruit levende producten zijn na de oogst, 
hierin wijken zij af van andere levensmid-
delen. Dat betekent dat er in de producten 
processen plaats vinden die effect hebben 
op rijping, verdamping en veroudering die 
na de productie in de keten nog steeds 
plaatsvindt. Ademende producten, en 
bijvoorbeeld ook de koelketen zorgen 
voor eigen specifieke eisen hebben t.a.v. 
de product-verpakkingscombinatie. Deze 
eigenschappen maken dat zowel een con-
sumentenverpakkingen en omdozen voor 

groenten en fruit niet puur een omhulsel 
zijn, maar een wezenlijk onderdeel van de 
afzetketen. Goede product-verpakkings-
combinaties dragen bij aan de kwaliteit 
van het product dat uiteindelijk op het 
bord van de consument belandt. Verlen-
gen van de houdbaarheid van het product 
door de juiste verpakking vermindert 

Verpakking  
heeft een functie

‘ Ideaal gezien zou een 
uniforme verpakking  
het meest efficiënt zijn’

COVERSTORY VERPAKKING
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Tips voor duurzaam  
verpakken

 •  Gebruik zo min mogelijk materiaal/
maak de verpakking zo klein en licht 
mogelijk. 

 •  Gebruik, waar mogelijk, gerecycled 
materiaal en/of hernieuwbare grond-
stoffen. 

 • Vul de verpakking zo vol mogelijk. 
 •  Zorg dat de verpakking te recyclen is 

door gebruik van mono-materialen 
zodat dit voor de consument mak-
kelijk te scheiden is. Ga voor meer 
kennis hierover in gesprek met afval-
verwerkers. 

 •  Zorg dat de verpakking écht te 
composteren als de beste end-of life 
voor uw verpakking via het groenafval 
gaat. 

 •  Gebruik logo’s om voor de consument 
duidelijk te maken in welke afval-
stroom de verpakking moet. 

 •  Zorg dat er geen schadelijke stoffen 
aanwezig zijn in de verpakkingsmate-
rialen. 

 •  Houd tijdens het ontwerpen rekening 
met de oppervlakte van een pallet en 
met verdere logistiek. 

 •  Zorg voor goed afvalmanagement bin-
nen uw eigen bedrijf. 

 • Wees niet bang om te beginnen. 

Gebruik de afvalwijzer op consumen-
tenverpakkingen

voedselverspilling en is juist enorm duur-
zaam. Daarnaast stelt de markteisen aan 
verpakking omdat verpakking vaak ook 
onderdeel is van het marketing verhaal 
van een product. Ideaal gezien zou een 
gestandaardiseerde uniforme verpakking 
het meest efficiënt zijn, echter de wensen 
vanuit het product, de afnemers en vanuit 
de communicatiedoelstellingen maken dat 
er een grote diversiteit aan verpakkin-
gen wordt gehanteerd in de groenten en 
fruitsector. 

Branche Verduurzamingsplan 
Verpakkingen
Kern van het brancheverduurzamingsplan 
zijn plannen waaraan een aantal hoogst 
haalbare doelstellingen zijn gekop-
peld. Vanuit de politiek wil men ook 
hier kwantificeren, wat is milieu-impact 

van de doelstelling. Er zijn acties gezet 
in de vorm van een aantal onderzoe-
ken waaronder naar problematiek van 
zwarte schaaltjes bij uitsorteren en 
een aantal haalbaarheidsstudies naar 
inzet van alternatieve restmateriaal 
bijvoorbeeld tomatenstengels, suiker-
riet in karton, het toepassen van ge-
recycled verpakkingsmateriaal zoals 
R-PET(polyethyleentereftalaat) en gebruik 
gecertificeeerde van verpakkingsmateri-
alen. Daarnaast heeft het GroentenFruit 
Huis zich ook als doel gesteld om kennis 
over verpakkingen te verspreiden via ken-
nisdocumenten en netbijeenkomsten. De 
eerste was in eind april 2016.
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Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen 
Het Afvalfonds Verpakkingen heft vanaf 
1 januari 2013 de Afvalbeheersbijdrage 
Verpakkingen. Deze heffing vervangt de 
Verpakkingenbelasting. Deze Afvalbe-
heersbijdrage Verpakkingen is verplicht 
voor elke producent of importeur die 
verpakkingen voor de eerste keer op de 
Nederlandse markt brengt. Er geldt een 
onderdrempel voor bedrijven die aan-
toonbaar minder dan 50.000 kilo verpak-
kingen per jaar op de markt brengen.

Bedrijven moeten registeren bij het 
Afvalfonds Verpakkigen. De Afvalbe-
heersbijdrage Verpakkingen onderscheidt 
verschillende materiaalsoorten (o.a. 

hout, plastic, glas, karton) en tarieven 
worden vastgesteld door het Afvalfonds 
Verpakkingen. Van 2013 tot 2015 waren 
de tarieven ongewijzigd, maar per 2016 
is o.a. het tarief voor kunststof met 65% 
omhoog. Dit wordt mede veroorzaakt 
door het succes en het invoeren van de 
gescheiden inzameling van kunststof in 
steeds meer Nederlandse Gemeenten. 

De heffing dekt de kostenvergoeding aan 
gemeenten voor het inzamelen van ver-
pakkingsafval. Ook staat het bedrijfsle-
ven garant voor 20 miljoen euro per jaar 
voor de aanpak van zwerfafval zoals de 
campagne Nederland Schoon. Daarnaast 

betaalt het bedrijfsleven het Kennisin-
stituut Verduurzaming Verpakkingen dat 
voor de ‘verduurzamingsagenda’ opstelt 
en onderzoek laat uitvoeren.

De GF sector heeft voor dit jaar nog een 
branche-afspraak met het Afvalfonds 
Verpakkingen. Deze wordt momenteel ge-
evalueerd en er zijn gesprekken gaande 
tussen GroentenFruit Huis en Afvalfonds 
Verpakkingen over een nieuwe branche-
afspraak. Daarbij is een grote uitdaging 
om tot een evenwichtige en uitvoerbare 
regeling te komen die recht doet aan 
de verschillende verpakkingsstromen en 
bedrijfactiviteiten. 

Niet 
alledaags 
Madame 
Jeanette

Naast een hete, ook een aromatische peper

Naam:
Madame Jeanette

Soort:
Capsicum Chinense

Kenmerken:
Madame Jeanette is een hete en gele peper, die vaak wordt 
verward met de adjuma. Beide variëteiten behoren net als de ha-
banero tot de soort Capsicum chinense. De vruchten van madame-
jeanette zijn langer dan de wat meer gedrongen adjuma’s, die in 
supermarkten vaak als madame-jeanette worden verkocht. De rijpe 
vruchten zijn geel en ongeveer even scherp als de oranje habanero 
(150.000 - 325.000 Scoville-eenheden).

Verkrijgbaar:
Madam Jeanette pepers zijn jaarrond beschikbaar uit Nederland, 
maar in de winter in beperkte mate. Het oorspronkelijke seizoen 
is van maart t/m september. Tot december is Nederlands product 
beschikbaar.

Bijzonderheden:
Oorspronkelijk komt Madame Jeanette uit Suriname en schijnt 

vernoemd te zijn naar een hete dame uit Paramaribo. Deze dame 
oefende het oudste beroep van de wereld vurig uit. Deze fromme-
lige, gele chilipeper is nauw verwant aan de Habanero en is net zo 
heet. Het fruitige aroma is echter veel sterker en wordt daardoor 
veelvuldig in de Surinaamse en Antilliaanse keuken gebruikt.

Bereiden:
De Madam Jeanette naast een hete, ook een aromatische peper. 
Daarom wordt de Madam Jeanette meestal als smaakmaker meege-
kookt, om later weer uit het gerecht te worden verwijderd.

Toepassing:
Deze peper wordt veel gebruikt in de Surinaamse en Antilliaanse 
keuken en combineert heel goed met tomaten en gerechten met 
tropische vruchten. Maak je kunt meer variëren met deze peper. 
Gebruik hem eens in een marinade voor vlees of maak er Mexicaan-
se wraps of chili con carne mee. Je kunt hem ook 3 à 4 minuten 
mee bakken in bijvoorbeeld nasi, bami of Indiase curry’s.

Ulko Stoll: met dank aan www.verseoogst.nl

Duurzaamheid niet eenduidig
Nu is duurzaamheid een onderwerp dat 
niet eenduidig is uit te leggen en nog 
lastiger is te kwantificeren. Veelal wordt 
duurzaamheid geanalyseerd door mid-
del van een zogenaamde LCA (Life Cycle 
Analyses). In zo’n LCA worden de verschil-
lende duurzaamheidsaspecten en milieu-
impact factoren met elkaar vergeleken dat 
levert soms verrassende inzichten in maar 
tegelijkertijd ook dilemma’s. In een onlangs 
LCA onderzoek uitgevoerd waarbij papieren 
pulp pakbladen voor hard fruitinlegvellen 
werd vergeleken met piepschuim en plastic 
(polypropyleen) pakbladen. Het plastic pak-
blad kwam milieu-impact duurzamer uit de 
berekening dan papieren pulp-pakbladen. 

Dit belangrijkste factor bleek het gewicht 
van het pulpen pakvel en het energiege-
bruik voor het drogen van pulp. In dit geval 
is een hoog energiegebruik belangrijker dan 
het opgebruiken van eindige grondstoffen. 
In dezelfde studie zijn ook consumen-
tenverpakkingen voor 6 stuks hard-fruit 
vergeleken en daarbij was de milieu-impact 
van microkartonnen bakjes lager dan de 
schaaltjes van papieren pulp en piepschuim. 
Naast milieu-impact zijn in de studie 
andere wegingsfactoren meegenomen zoals 
bescherming product, voedselveiligheid, 
handling, presentatie, recycling verpakking 
na gebruik die vanuit het bedrijfsleven zijn 
aangegeven als belangrijke criteria. Met 
deze extra factoren kwam papieren pulp-

pakblad en het micro-kartonnen schaaltje 
als overall best scorende hard fruit verpak-
kingen naar voren.

De discussie over verpakking wordt niet 
altijd gevoerd vanuit een rationele bena-
dering. Het maatschappelijke sentiment 
is erg belangrijk. Verpakkingen zijn heel 
zichtbaar voor de consument. Dat bete-
kent dat de noodzaak om verpakking te 
gebruiken continu moet worden uitgelegd. 
Het helpt als de AGF Keten laat zien dat 
er stappen worden gezet in het verduurza-
men van het verpakkingsgebruik. Op www.
groentenfruithuis.nl staat het branche 
verduurzamingsplan, uitgebreide informa-
tie en diverse kennisdocumenten.

COVERSTORY VERPAKKINGEN
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CHAIN IN BEELD

Veredelen is allang niet meer 
visueel beoordelen. Dataver-
zameling over groei, ziektes 
en vitaliteit is noodzakelijk 
om een keuze te maken voor 
verdere doorontwikkelingen van 
kruisingen. Dat betekent tellen, 
vergelijken en registreren. De 
verzamelde data is een basis 
voor verdere ontwikkeling. Daar-
mee wordt een natuurlijk proces 
als veredeling een geïntegreerde 
handeling van menselijke beoor-
deling en data-analyse.

Veredeling
Beoordelen



CHAIN Magazine geeft alle spelers in de aardappelen, 
groenten-en fruitketen diep gaande achtergrondinformatie 
over een breed scala aspecten rond het ondernemerschap. 
Het magazine is opiniërend, informatief en rijk aan beeld.

CHAIN is het enige ketenmagazine in de AGF-branche en 
informeert alle opeenvolgende en voorgaande schakels in de 
keten over elkaar. 

Uigebreide advertentie mogelijkheden, meer weten: 
CHAIN@Xplant.nl

Adverteren in 
CHAIN

N&S, Hogeweg 129, 5301 LL Zaltbommel, t. 0418-575859, e. office@ns-quality.nl www.ns-quality.nl

We regelen, ontzorgen en denken mee als het gaat over kwaliteit, 
voedselveiligheid en arbo…

Programma
14.00 uur: Inloop met verrassende 
groente- en/of fruithapjes, eventueel 
van uw eigen producten.
14.30 uur: Welkom
14.40 uur: Quiz. Wie heeft de meeste 
agf-kennis? Telers, retailers, handela-
ren, consumenten, studenten…??
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Speeddates en life 
cooking. Wie niet terecht kan bij een 
leverancier van groenten, kan kijken, 
ruiken en proeven bij de live cooking 
demonstratie.
16.30 uur: Hoe ziet het ideale win-
kelschap er uit?
18.00 uur: Groentefestival voor de 
smaakpapillen. Borrel, buffet en 
netwerken

Producten
leren kennen

Kijken, ruiken, proeven en kennis delen

Op dinsdag 4 oktober a.s. vindt het event Meet&Pitch plaats. Hierbij 
staat kijken, ruiken, proeven en kennis delen centraal staat. Speed-
dates tussen leveranciers van bijzondere groenteproducten en retai-
lers en groentespecialisten, kennisquiz waarbij groepen het tegen 
elkaar opnemen (consumenten, studenten, retailers, telers en overig) 
en live cooking.
Tekst: Ulko Stoll

In samenwerking met Gemeente Ede, 
wordt het Event gehouden op het voorma-
lige kazerneterrein in Ede waar hard wordt 
gebouwd aan het World Food Center.

Gehele keten
De organisatie heeft aanmeldingen vanuit 
diverse partijen waaronder Deen, Albert 
Heijn, Plus en Jan Linders. Ook telers en 
telersverenigingen met bijzondere verse 
of verwerkte producten hebben zich als 
deelnemer aangemeld. En er is nog ruimte 
voor meer, aanbieders van bijzondere 
producten kan nog een plaats worden 
geboden. AGF Trendcafe Meet& Pitch is de 
gelegenheid producten te leren kennen. 

Een unieke bijeenkomst voor de gehele 
AGF keten: detailhandelaren, retailers, 
groothandelaren, consumenten, telers, 
veredelaars, telersverenigingen en zelfs 
studenten. De nadruk ligt op de ketenpar-
tijen die producten kunnen doorverkopen 
aan de consument. Maar daarnaast is het 
interessant om te weten hoe de jonge 
generatie tegen uw producten aankijken of 
de beleving te ervaren die de consument 
erbij heeft. 

Wilt u er bij zijn op dinsdag 4 oktober? 
Meldt u dan nu aan op www.AGFTrendcafe.
nl of neem contact op via info@agftrend-
cafe.nl. U ontvangt van een routebe-

schrijving. Wij verheugen ons erop u te 
ontmoeten op dinsdag 4 oktober.
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“Mijn droom is een display met een uitgebreid assortiment Tommies” 
Dat was het beeld dat Jos van Mil al in 2012 schetste. Van Mil is 
samen met zwager Ab van Marrewijk het creatieve brein achter de 
snacktomaat Tommies. Inmiddels is Tommies uitgegroeid tot veel meer 
dan alleen snacktomaat. Tommies is het product van Greenco. Van 
Mil is een van de zes aandeelhouders van Greenco. Greenco is in 2009 
ontstaan door een fusie van bedrijven. En die pakt goed uit volgens 
Van Mil. De samenwerking binnen Greenco is gebaseerd op een 
gezamenlijke visie waarin iedereen zijn eigen expertise heeft. 
Tekst: Ulko Stoll

Externe expertise
De Tommies display droom was onderdeel 
van een strategisch zoektocht naar het 
DNA van Greenco waarbij onder andere de 
eigenaren van Greenco voor zich zelf een 
droom moesten verwoorden. Die dromen 
resulteerden in een op elkaar aanvullende 
visie over hoe het bedrijf zich zou moeten 
ontwikkelen. Eerder al, werden beperkin-
gen gesignaleerd: echte marketingexpertise 
en professionele bedrijfsvoering. De kracht 
van Greenco is dat ze deze beperkingen 
niet zelf is gaan invullen maar gezocht 
heeft naar beschikbare expertise van bui-
ten. Voor de marketing is Yvonne Vanlier 
aangetrokken. Vanlier is een ervaren mar-
keteer met een verleden bij onder andere 
supermarktketen Edah en onbijtkoekenbak-
ker Peijnenburg. En Vanlier bouwt aan de 
volgende stap voor de Tommies. 

Vrolijke vitamines
Tommies is in 2005 in de markt gezet als 
een gezond snoepje voor kinderen. Met 
een specifieke minitomaat een bijbeho-
rend beeldmerk heeft Van Mil samen met 
zwager Ab van Marrewijk de markt voor 
snackgroenten opengebroken. De mo-
tivatie kwam voort uit de behoefte om 
gezonde producten op een andere, nieuwe 
manier onder de aandacht te brengen en 
met name de jonge generatie te leren dat 
tomaten aantrekkelijke tussendoortjes zijn. 
Daarbij is indertijd nadrukkelijk gekozen 
om de snacktomaten als merk te ontwikke-
len. Met Tommies is dit gerealiseerd. Tom-

mies is inmiddels uitgegroeid tot een merk 
met niet alleen snoeptomaten maar ook 
snoepkomkommertjes en snoeppaprikaa-
tjes. En er is ruimte voor meer. De ambitie 
is groot. “Tommies zijn vrolijke vitamines 
voor elke dag” Iedere doelgroep moet be-
diend worden op ieder moment van de dag. 
En juist dat laatste sluit aan bij de huidige 
marktontwikkeling waarbij gedurende de 
gehele dag gegeten wordt. 

Ieder moment en locatie
Beschikbaar zijn op ieder moment en op 
iedere locatie. Dat betekent aanwezig 
zijn op andere plekken dan alleen in de 
supermarkt. Op die locaties wordt door 
Vanlier veel energie gezet. Onder de 
campagne ‘mini groenten GROOT maken’ 
zijn school, werk, onderweg en sport 
benoemd als plaatsen waar snackgroenten 
verkrijgbaar moeten zijn. Op het gebied 
van sport is gekozen voor teamsporten en 
wordt samengewerkt met JOGG (jongeren 
op gezond gewicht). Voor Onderweg is 
o.a. een samenwerking gezocht met de 
winkels op de NS stations en voor werk 
is er samen met Wageningen Universiteit 
een test opgezet om via cateraar Albron 
bedrijfsrestaurants van onder andere 
diverse ministeries te beleveren. En ook 
horeca keten Van der Valk ontkomt niet 
aan de minigroenten. De zoete hapjes 
tijdens vergaderingen worden in een aantal 
Van der Valk restaurants aangevuld met 
snackgroenten. Dit geeft mooie inzichten. 
Door het eten van snackgroenten tijdens 

vergaderingen krijgen mensen al 30% van 
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
groenten binnen! Van Mil schetst boven-
dien dat de consumptie waarbij van een 
centrale schaal kan worden gepakt minder 
groot is dan wanneer iedere deelnemer aan 
een vergadering een eigen bekertje heeft. 

Team Tommies
De samenwerkingen die Greenco aangaat, 
leveren waardevolle data op waarmee 
Tommies kan worden doorontwikkeld en 
waarmee marktpartijen kunnen worden 
overtuigd. Voor sportkantines is een ge-
richt Tommies verhaal ontwikkeld waarbij 
bijvoorbeeld de snoepkomkommertjes als 
de beuker van het team worden gepro-
fileerd. Want juist in komkommers zit 
vitamine K die helpt te herstellen na een 
zware wedstrijd. Naast de beuker staat 
de snoeppaprika voor de middenvelder 
ofwel de metervreter en is de snoeptomaat 
de beweeglijke aanvaller vanwege zijn 
vitamine C en Kalium. Gezamenlijk vormen 
ze team Tommies. Met deze vergelijking 
speelt Greenco in op de sentimenten en 
gewoontes in de sport. In 2015 en 2016 
draaide Greenco pilots met ruim 200 sport-
kantines waarbij Tommies sportgroenten in 
speciale verpakkingen werden aangeboden.

Geestig en slim
De aanpak die met Tommies gekozen is, 
leidt tot een aantal grote uitdagingen. 
Eén van die uitdagingen is de reactie van 
concurrenten uit het brede umfeld. Van Mil 
en Vanlier beseffen maar al te goed dat de 
marketingbudgetten van een aantal grote 
spelers die ook op gezondheid inspelen 
vele malen groter zijn. Een marketing reac-
tie zal zeker niet uitblijven. Het antwoord 
van Greenco is niet nog meer marketing-
budget want dat isvolgens Vanlier ook niet 
per sé de oplossing. Het antwoord zit in 
slimme samenwerkingen met partners en 
het creëren van ambassadeurs die het ver-
haal en de emotie van Tommies snappen. 

Van Mil: elkaar aanvullen 
met expertise is 
de kracht van Greenco

PRODUCT MARKETING ALTIJD EN OVERAL TOMMIES
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Greenco
Greenco komt voort uit een fusie van 
teeltbedrijven in 2009. Greenco heeft 
op dit moment acht productielocaties 
met in totaal 36 ha teelt. De produc-
tielocaties zijn gevestigd in Hon-
selersdijk, Someren, Helenaveen en 
Middenmeer. Onderdeel van Greenco 
is het bezoekerscentrum Tomatoworld 
waar jaarlijks 7000 bezoekers verdie-
ping zoeken in de gehele keten van 
tomaten. Tommies is het consumen-
tenmerk van Greenco. Het assorti-
ment is gebaseerd op snackgroenten 
in vele verpakkingsvarianten. Greenco 
werkt in de afzet van de producten 
samen met onder andere The Greenery 
en DOOR.

Tommies
Tommies staat voor 365 dagen per 
jaar 100% smaakvol. Het beste van 
het beste, in Nederland geteeld en 
met een constante smaak en kwali-
teit. Het assortiment van Tommies 
loopt van diverse kleuren minitoma-
ten via mini paprikaatjes en mini-
komkommers tot Tommies soep. Deze 
laatste lijkt wellicht vreemd, maar de 
zoektocht naar nieuwe consumptie-
momenten leidt ook tot een moment 
waarop ook de behoefte aan iets har-
tigs moet worden ingevuld. Dat kan 
met Tommies soep. Dat is uiteraard 
tomatensoep met een speciaal recept 
maar vooral een tomatensoep van 
gele tomaten. Deze gele Tommies-
soep wordt aangeboden in het AGF 
schap als onderdeel van het Tommies 
assortiment. 

merkwaarde bouwt en onderhoudt en wat 
je niet moet doen, zodat je de waarde van 
het merk vast houdt. 

Supermarkt
Met de keuzes voor nieuwe distributie-
kanalen wordt zeker niet de supermarkt 
vergeten. In tegendeel. Juist de zicht-
baarheid van Tommies in andere kanalen 
maakt dat supermarkten graag in gesprek 
gaan en dat heeft onlangs geresulteerd in 
een samenwerking met Jumbo waarbij het 
complete snackgroenten assortiment waar-
onder ook het Pick & Mix concept wordt 
aangeboden in de Jumbo supermarkten. 
Let wel: het wordt in Jumbo winkels 
aangeboden als Tommies. Dus niet onder 
eigen label of private label. Jumbo wil 
profiteren van de merkbeleving die Tom-
mies gecreëerd heeft. Uiteraard is Van Mil 
trots op deze samenwerking. Hij benadrukt 
daarbij dat de samenwerking met Jumbo 
een geïntegreerde ketensamenwerking is. 

Een samenwerking van Greenco, The Gree-
nery en Jumbo. De rol van The Greenery 
als kenner van de retail en als netwerkor-
ganisatie voegt in deze samenwerking veel 
toe. Ook met Dekamarkt, Deen e.a. heeft 
Greenco intensieve samenwerkingsvormen. 

De droom van Van Mil om een display 
van Tommies aan te bieden, komt stap 
voor stap dichterbij. De samenwerking 
met supermarkten vullen die droom al 
mooi in. De stap naar nieuwe kanalen en 
andere gebruiksmomenten is inmiddels 
ook genomen. Met deze droom bouwt Van 
Mil samen met zijn compagnons aan een 
uniek merk in de tuinbouw. Sceptici die 
denken dat merken in de tuinbouw niet 
mogelijk zijn, moeten zeer dringend de 
energie van Van Mil en Vanlier mee gaan 
maken. De visie, de drive en het vermogen 
tot samenwerken maken dat Tommies in 
de handen van Greenco zich tot A merk 
kan ontwikkelen.

Het nieuwe beeldmerk van Tommies, een 
gestileerd grappig, slim poppetje met een 
rode neus, toont bij uitstek waar Tommies 
voor staat. Het karakter is een spokes-
person die verhalen kan vertellen op een 
manier die door Vanlier wordt beschreven 
met de Engelse kreet ‘witty’. Witty laat 
zich wat moeilijk vertalen in een enkel 
woord maar staat voor grappig, geestig, 
snedig en slim. En dat is nu net wat Tom-
mies wil zijn: geestig en slim. Met slimme 
samenwerkingen gekoppeld aan creatieve 
communicatie en marketing denkt Vanlier 
een onderscheidend antwoord te hebben 
ontwikkeld op de marketing budgetten van 
bekende, grotere spelers.

Logistieke uitdaging
Een andere grote uitdaging is de logistiek. 
Leveren van sportkantines, scholen en NS 
stations betekent leveren van relatief be-
perkte volumes in geschikte verpakkingen 
op veel verschillende locaties en momen-
ten. In het verpakken zelf zit niet eens 
de grootste uitdaging, Greenco heeft 14 
verpakkingsunits staan in Honselersdijk, 

maar de logistiek naar de verkooplocaties 
is enorm intensief. Op dit moment draaien 
een aantal pilots en wordt de logistiek 
door Greenco zelf geregeld. Dat is na-
tuurlijk geen houdbare situatie. De meest 
logische route is om te zoeken naar een 
logistieke afhandeling via de bestaande 
leveranciers. Dat betekent nieuwe samen-
werkingen maar zeker ook aanpassingen 
bij de distributeurs aan nieuwe producten 
met relatief kleine volumes en speci-
fieke eisen ten aanzien van verpakking 
en presentatiemateriaal. Maar wellicht 
ontstaan er nieuwe logistieke stromen 
door fijnmazige distributie kennis die nu 
ontwikkeld wordt bij maaltijdleveranciers. 
Greenco kijkt goed om zich heen om de 
juiste samenwerkingen ook in de logistiek 
vorm te geven.

Merkwaarde
Duidelijk mag zijn dat deze inspannin-
gen op dit moment vooral investeringen 
zijn. Snackgroenten leveren via nieuwe 
distributie kanalen is vooral een activiteit 
waarbij de rendementen in de toekomst 

liggen. Het risico om te kiezen voor rende-
ment i.p.v. opbouw van merkwaarde ligt 
op de loer en juist daar is de invloed van 
Vanlier groot. Als marketeer van buiten de 
tuinbouw weet zij maar al te goed hoe je 

PRODUCT MARKETING ALTIJD EN OVERAL TOMMIES
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partners:

initiatiefnemers:

sponsor: subsponsors:

Bent u de teler van 
de toekomst?

Nieuwe ontwikkelingen in de keten
De ontwikkelingen in de tuinbouw volgen elkaar in rap tempo op. Er wordt van groente- en 
fruittelers gevraagd om marktgericht te produceren. Maar waar gaat die markt heen? Gaat de 
consument ook voor verse boodschappen online? Zet local-for-local door? Past grootschalige 
productie bij kleinschalige distributie? Bent u klaar voor de toekomst? Vind het antwoord op 
deze vragen tijdens het Nationaal Groente en Fruit Congres.

Meer informatie en aanmelden via www.groentefruitcongres.nl

8 NOVEMBER 2016             EVENEMENTENHAL GORINCHEM

vollegrondsgroenteteelt fruitteeltglastuinbouw

logistiek | data | consumentengedrag

In het schap
In de rubriek ‘in het schap’ staat 
informatie over producten die 
daadwerkelijk in een echt AGF schap 
worden aangeboden. De rubriek geeft 
een beschrijving op basis van een 
momentopname van het assortiment 
rond een specifiek product. 

Een goede 
keus

Weer voor sla

Vrijdagmiddag, het is 23˚ C, en voor het weekend wordt warm, droog 
weer voorspeld. Dat is een mooie gelegenheid om sla in al zijn diver-
siteit onder de aandacht te brengen. De slatelers gaan er van uit dat 
als de BBQ’s aangaan, de sla duurder wordt. Dat zou in het schap tot 
activiteiten moeten leiden.

De focus tijdens het winkelbezoek, ligt op 
verse sla. Bezocht wordt de Plus in het 
Zuid-Hollandse Schoonhoven. Plus doet 
flink zijn best om als vers leverancier onder 
de aandacht komen. Op meerdere plekken 
in de winkel komt naar voren dat de lijntjes 
met de telers kort zijn. Boven het AGF 
schap staat vermeld dat de samenwerking 
met 51 telers zorgt voor de juiste controles 
om tot een goede kwaliteit te komen. 

Concept
In een stadje als Schoonhoven met ruim 
11.000 inwoners mag geen uitgebreide 
supermarkt worden verwacht. Dat is dan 
ook niet aan de orde. Het assortiment 
sla is beperkt en van goede kwaliteit. In 
het AGF schap ligt ijsbergsla, botersla en 

Salatrio. Met de vermelding van Delicious 
als leverancier van de Salatrio wordt inzicht 
gegeven in de herkomst. De herkomst van 
de overige sla wordt niet gecommuniceerd 
maar zal van de andere 50 telers afkomstig 
zijn. Blijkbaar is het concept van Salatrio zo 
sterk dat de afzender hier onderdeel van is. 

Interessante positionering
De ijsbergsla is in de actie. Dat past bij 
het BBQ weer. Opvallend is dat de actie 
maar beperkt in het groente schap wordt 
gecommuniceerd. De actie wordt aange-
boden op een plaats buiten het groente 
schap. Tussen de vleeswaren en het brood 
staan drie meubels met ijsbergsla en daar 
wordt de actie intensief gecommuniceerd. 
Een interessante positionering omdat juist 

daar de combinatie met andere producten 
kan worden gemaakt. Dat gebeurt hier 
echter niet. De ijsbergsla wordt aangebo-
den in Plus-verpakking zonder een combi-
natie te maken en zonder te wijzen naar 
zomerse salades of eten op het terras. 

De positie van de actie en het product slui-
ten aan bij de omstandigheden: een goede 
keus van de supermarkt. De combinatie met 
andere producten biedt verdere mogelijkhe-
den om de aandacht van de klant te krijgen 
en de actie succesvol te laten verlopen.

IN HET SCHAP SLA
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Tijdens de juni bijeenkomst bezochten de leden van AGF Trendcafe 
de Verspillingsfabriek in Veghel. Cateraar Hutten gaat hier veel 
meer tegen dan verspilling van groente en fruit. Dat verpakking kan 
bijdragen aan het tegengaan verspilling werd duidelijk gemaakt door 
Nicolette Quaedvlieg van GroentenFruit Huis en Toine Timmermans 
van de WUR vertelde over de rol van de WUR, dat bedrijven helpt 
betere beslissingen te nemen.
Tekst: Wilma van de Oever

Geen nieuwbouw, maar een oud be-
drijfspand op het industrieterrein in 
Veghel, vormt de uitgangsbasis van de 
Verspillingsfabriek. Ook voor de inrichting 
is gebruik gemaakt van afgedankte mate-
rialen die bij elkaar een sfeervol geheel 
vormen. Infografics met cijfers die er niet 
om liegen, geven aan dat verspilling een 
serieus probleem is. Met een aandeel van 
44 procent wordt groente en fruit het 
meest verspild. Totaal verspillen Neder-

landse consumenten en het bedrijfsleven 
voor € 5 miljard per jaar. Hiervan 35 
procent bij de consument en 37 procent 
tijdens de productie. Bij de Verspillings-
fabriek worden reststromen verzameld, 
beoordeeld en verwerkt zodat voedsel een 
tweede leven krijgt. De Verspillingsfabriek 
is een initiatief van Hutten Catering.

Verspilling terugdringen
Voor Hutten Catering is het slechts één 

van de pijlers van het bedrijf. “Hutten 
startte in 1929 als bakkerij en heeft zich 
in de loop der jaren ontwikkeld tot een 
bedrijf met 1600 medewerkers. De acti-
viteiten richten zich op Food Care, Event 
catering, Business catering, Food Service, 
Hospitality Service en Multi Services”, 
zegt Frenk van de Berg van Hutten. “Ge-
durende een jaar hebben we een stagiaire 
in kaart laten brengen waar de meeste 
verspilling plaatsvindt. Met de resultaten 
in de hand zijn we aan de slag gegaan om 
verspilling terug te dringen. Zo worden 
er steeds meer walking diners toegepast. 
Hierbij is de verspilling ook een stuk 
kleiner dan bij buffetten.”

Verpakking kan verspilling 
tegengaan
Verpakking speelt een heel eigen rol op 

het gebied van duurzaamheid. Dat bleek 
uit het verhaal van Nicolette Quaedvlieg 
van GroentenFruit Huis. “Groenten en fruit 
leven. Dat vraagt het nodige aan verpak-
kingen. Consumenten ervaren verpak-
kingen bij groenten en fruit vaak als 
overbodig. Maar data wijzen juist uit dat 
een verpakking bijdraagt aan minder ver-
spilling.” De groente- en fruitsector loopt 
voorop waar het het ‘Brancheplan Verduur-
zaming Verpakkingen’ betreft. Het plan 
omvat onder andere een aantal hoogst 
haalbare doelen en geeft inspirerende 
voorbeelden van koplopers hoe reductie 
in aantal en/of gewicht van verpakkingen 
kan plaatsvinden. De afgelopen jaren zijn 
er al veel initiatieven geweest die tot re-
ductie hebben geleid zoals lichtere folies, 
inzet van klapkratten en het weglaten van 
schaaltjes bij trostomaten bijvoorbeeld.

Cijfers en oplossingen
Onderzoeker Toine Timmermans van 
Wageningen Universiteit was net terug uit 
Kopenhagen waar de Food Loss and Waste 
Accounting and Reporting Standard’ werd 
gelanceerd. “Er is altijd vraag naar cijfers, 
maar we moeten naar oplossingen toe. 
Mooi voorbeeld daarvan is de Verspillings-

fabriek. De nieuwste EU-cijfers tonen aan 
dat 11 % van de verspilling plaatsvindt 
in de productie, 19 % tijdens verwerking, 
5% in de retail, 12% bij foodservice en 
53% bij de consument. In Nederland 
wordt tussen de 1,8 en 2,71 miljoen ton 
voedsel verspild. Overschotten gaan vaak 
naar de vergisting en groenten en fruit 
staan overal in de Top-3.” Timmermans 
was betrokken bij het ontstaan van de 
Verspillingsfabriek. “De locatie hier is een 
eco-systeem waarbij ook allerlei andere 
materialen worden hergebruikt. We hebben 
te maken met circulair vraagstuk dat met 
het openen van de Verspillingsfabriek op 
de kaart is gezet. Met de Verspillings-
fabriek is schaalgrootte bereikt.” Na de 
opening van de fabriek kwam een enorm 
aanbod van reststromen op gang.

Voor de toekomst ziet Timmermans ook 
nog grote kansen voor intelligente verpak-
kingen. “Er is technologie beschikbaar 
die de consument kan helpen om de 
houdbaarheid te bepalen. Daarnaast zien 
we initiatieven van bedrijven zoals Protix 
die hoogwaardige eiwitten maken van 
laagwaardige planten.” Mogelijkheden te 
over dus!

Meer grondstoffen
Frenk van de Berg voegt toe dat het 
niet gaat om gratis product of ‘afval’, 
maar reststromen waarbij alle geldende 
kwaliteitseisen en eisen ten aanzien van 
voedselveiligheid in acht worden genomen 
en waar gewoon voor wordt betaald. ‘Met 
de reststromen maken we soepen met 
een veel hoger gehalte aan verse groente 
dan de gemiddelde soep die we verko-
pen onder het merk ‘Barstensvol’.” Het 
is dan ook niet zo dat de soepen van de 
Verspillingsfabriek veel goedkoper zijn dan 
andere soepen omdat de grondstoffen voor 
minder geld zijn ingekocht. “Er gaan meer 
grondstoffen in en de schaalgrootte van 
de Verspillingsfabriek is natuurlijk niet te 
vergelijken met die in de voedingsindus-
trie.” De middag werd afgesloten met een 
overheerlijk diner, uiteraard met producten 
uit de Verspillingsfabriek. 

AGF Trendcafé is een initiatief van Rin-
novatief, GroentenFruit Huisen CHAIN 
Magazine. AGF Trendcafé is een ketenbrede 
netwerkclub die vier maal per jaar een 
bijeenkomst organiseert in het teken van 
verbinden, kennis delen en kennis maken 
met elkaar.

Betere 
beslissingen 
nemen

Helft verspilling vindt plaats bij consument

AGF TRENDCAFÉ ‘VOEDSELVERSPILLING’
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Samenwerking  
in de keten
Rijk Zwaan streeft ernaar om bij te 
dragen aan de wereldvoedselvoorzie-
ning en verhoging van de groente-
consumptie. Door te veredelen legt de 
onderneming de basis voor gezonde 
en aantrekkelijke groenten. 

Rijk Zwaan werkt daarbij samen met 
veel verschillende partners. Ras- en 
teeltspecialisten van Rijk Zwaan heb-
ben bijvoorbeeld wereldwijd intensief 
contact met telers. Een internationaal 
ketenteam met kennis van retail en 
afzet werkt samen met retailers en 
andere ketenspelers om hen te helpen 
om jaarrond een kwaliteitsproduct 
beschikbaar te hebben. Door die in-
tensieve samenwerking kan Rijk Zwaan 
behoeftes van afnemers goed vertalen 
naar nieuwe rassen. Eén van de 
kenmerken van een kwaliteitsproduct 
waar Rijk Zwaan op focust zijn hoge 
resistenties tegen ziektes en plagen. 
Deze resistenties zorgen ervoor dat 
tuinders minder gewasbeschermings-
middelen hoeven te gebruiken. Resis-
tente groenterassen zijn een oplossing 
voor de steeds grotere vraag naar 
biologisch geteelde producten. Maar 
ook daarbuiten heeft de hele keten 
er baat bij. De voordelen lopen van 
een lagere belasting van bodem, lucht 
en water tot gezonde groenten voor 
consumenten. 

Aanleiding voor een resistentie 
zijn signalen die Rijk Zwaan uit de 
keten krijgt of behoeftes die het 
veredelingsbedrijf zelf ziet dankzij de 
frequente contacten met het uitge-
breide netwerk. Rijk Zwaan ontwikkelt 
groenterassen en verkoopt de zaden 
hiervan in meer dan honderd landen. 
Het familiebedrijf behoort tot de top 
vijf in de wereldwijde groentezaden-
markt. Meer over Rijk Zwaan op www.
rijkzwaan.com.

Zoeken naar 
duurzame  
oplossingen

Luisvrije sla maken, zo doe je dat

Wilde resistenties
Rijk Zwaan vindt ook resistenties in wild 
materiaal. Van Wijk: “Hiervoor screenen 
we continu onze genenbanken, in de 
hoop dat we een bruikbare eigenschap 
vinden. Daarna is het natuurlijk de kunst 
om die zo snel mogelijk in een commer-
cieel ras te kruisen. Daar zit soms best 
een spanningsveld. We willen namelijk 
een duurzame resistentie, die niet snel 
doorbroken wordt. Maar we willen ook de 
markt niet onnodig lang een unieke eigen-
schap onthouden.”

Een mijlpaal was voor Rijk Zwaan de ont-
wikkeling van resistentie tegen slaluis in 
1997. Rijk Zwaan slaagde er als eerste in 
luisresistente slarassen te maken, Fortunas 
en Vetonas, twee ijsbergslarassen. In één 
klap waren daarmee verschillende pro-
blemen in de keten opgelost. Voor telers 
betekende de resistentie minder produc-
tieverlies en minder gewasbescherming. 
Voor voedselverwerkers en consumenten 
betekende het minder luizen uit de sla 
spoelen. De retail kreeg een aantrekkelij-
ker product in de winkel. 

Herhalen
Als een mogelijke resistentie gevonden is, 
begint het werk pas. Zo’n vondst in het 
veld of in wild materiaal roept vragen op. 
Waar komt die extra weerstand vandaan? 
Hoe kan die weerstand nog hoger worden? 
De eerste stap is de potentiële resistentie 
reproduceren. Want wat in de praktijk is 
gevonden kan gewoon toeval zijn, of met 
de omstandigheden te maken hebben. In 
haar klimaatcellen en kassen kunnen de 
fytopathologen van Rijk Zwaan de om-
standigheden zo gunstig mogelijk maken 
voor het pathogeen, de ziekteverwekker. 
Zo kan Rijk Zwaan testen of een plant 
inderdaad gezond blijft, ook bij een hoge 
ziektedruk.

Echte resistentie toetsen
Als eenmaal vaststaat dat bepaald 
plantmateriaal echt unieke eigenschappen 
heeft die de plant beschermen tegen een 

schimmel of virus, zoomen de onderzoe-
kers verder in op die plant. Ze kijken heel 
gedetailleerd, bijvoorbeeld naar het aantal 
virusdeeltjes per plant, hoe snel een virus 
zich vermeerdert, de manieren waarop 
een plant zich afweert. Op basis van alle 
gegevens ontwikkelt research fytopatholo-
gie een nieuwe resistentietoets. Met deze 
toets kunnen honderden planten efficiënt 
worden gescreend.

Merker maken
De volgende stap is een merker maken. 
Dit zijn kleine, specifieke stukjes DNA die 
gerelateerd zijn aan een bepaalde eigen-
schap, zoals een resistentie. Heeft een 
plant dit bepaalde stukje DNA dan is het 
waarschijnlijk dat de gewenste eigenschap 
aanwezig is. Dankzij merkers kunnen de 
veredelaars na kruisingen sneller voor-
spellen welke zaailingen de resistentie 
bevatten, aan de hand van DNA-toetsen. 
Overigens blijft traditioneel toetsen nodig. 
Een merker geeft nooit honderd procent 
zekerheid.

Ziekteverwekkers  
vertroetelen
Voor al dat ziekteonderzoek is het natuur-
lijk nodig dat de ziekte zelf voorhanden 
is, om de planten mee te besmetten. 
Dat zorgt voor een aparte tak van sport 
binnen de afdeling fytopathologie. Om de 
pathogenen beschikbaar te hebben, moet 
Rijk Zwaan ze zelf in stand houden. Som-
mige kun je een periode invriezen - die 
overleven ook in de winter - , maar andere 
houd je alleen in stand in levende plan-
ten. Ziekteverwekkers optimaal verzorgen 
is dus ook een deel van het werk. 

Klaar voor de markt
Als eenmaal bekend is hoe een resisten-
tie werkt, als de resistentie duurzaam is 
ingekruist in planten die ook verder de 
juiste eigenschappen hebben én er is 
een toetsprotocol waarmee de resistentie 
telkens opnieuw aangetoond kan worden, 
is een nieuw ras wat de fytopathologen 
betreft klaar voor de markt.

Consumenten, foodbedrijven en retailers hechten aan een duurzame 
groenteteelt. Uiteraard voor het biologische schap, maar ook voor alle 
andere groenten. Veredelingsbedrijf Rijk Zwaan zoekt continu naar 
nieuwe duurzame oplossingen voor de teelt van groenten. Niet alleen, 
maar met partners, onder meer uit de afzetketen. 
Tekst: Ton van Leeuwen, Rijk Zwaan

Resistenties tegen ziekten en plagen zijn 
een belangrijk onderdeel van zulke duurza-
me oplossingen; de hele keten heeft baat 
bij een teelt met minder gewasbescher-
mingsmiddelen. Maar hoe ontstaat zo’n 
resistent groenteras eigenlijk? Een blik 
achter de schermen bij de fytopatholo-
gen van Rijk Zwaan, de onderzoekers van 
ziektes en plagen. 

Praktijk bron van informatie
Waar een resistentie vandaan komt, kan 
verschillen. Zo kan een opvallend gezond 
gewas nieuwe kennis opleveren. In het 
onderzoek naar ziektes is een goede samen-
werking daarom belangrijk. In de eerste 
plaats met klanten. “Voor het eerste kom-
kommerras met resistentie tegen bontvirus 
kwam de doorbraak uit de markt zelf. Van 
hun klanten hoorden vertegenwoordigers 

dat een bepaald ras van Rijk Zwaan minder 
gevoelig was voor komkommerbontvirus. Dit 
wilden we uiteraard graag verder ontwikke-
len, verbeteren en commercieel beschikbaar 
maken”, vertelt Adriaan Verhage, research 
manager fytopathologie. Ook een ziek 
gewas is een bron van informatie. Niet voor 
niets mogen klanten verdacht plantmateri-
aal altijd bij Rijk Zwaan laten testen. “Rijk 
Zwaan gaat vrij ver in die service”, legt 
fytopatholoog Jasper van Wijk uit. “Het 
is een stuk klantenbinding en tegelijker-
tijd kunnen we onze kennis uitbreiden en 
toetsen met de meest relevante ziektever-
wekkers. Zo leren we over de geografische 
verspreiding van ziektes en met welk 
materiaal we aan de slag moeten.”

KETENSAMENWERKING LUISVRIJE SLA
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CHAININ BEELD

Een oude Citroën HY bus en 
bijzondere zelf gemaakte 
voeding past perfect op een 
Food Truck Festival. Eten span-
nend, aantrekkelijk, vooral vers 
aangeboden en gekoppeld aan 
de beleving zijn de basis voor 
Food Truck Festival. De beleving 
is een mengeling van een markt, 
een zelfbedieningsrestaurant en 
een kermis gekoppeld aan een 
relaxte humor en live muziek. 
Dit soort festivals worden inge-
vuld als onderdeel van kermis-
sen, dorpsfeesten of andere 
hoogtij momenten in dorpen en 
steden in Nederland. Er lijkt nog 
ruimte te zijn voor groente en 
fruit op dit soort festivals.

Festival
Food truck festival



Prikkelen

‘Upgraden wat er nu al is’
“Ik ben het niet eens met de stelling. Het aanbod van Nederlandse 
appels is zeer gevarieerd, ze zijn bovendien goed van smaak en lang 
houdbaar. Jonagold, Elstar, Junami en Kanzi, dat zijn echt super 
appels. Wat dat betreft, hoeven we niet zo nodig te vernieuwen. Ik 
denk niet dat het aanbod te breed is. Het is juist fijn dat er voor 
elke smaak een goede appel is, van zuur tot zoet. Om richting te 
geven aan vernieuwing, zou het goed zijn als veredelaars en kwekers 
samen om tafel gaan om zo tot een concept te komen dat daad-
werkelijk een aanvulling is in de markt. Zit de consument erop te 
wachten? Dat is eigenlijk nooit zo. Totdat jij met iets nieuws komt 
waar nog niemand anders aan gedacht heeft. Denk aan de Tasty Tom 
in de tomaten. Zo kun je met vernieuwing de vraag stimuleren. In 
het perenschap moet de consument het al jaren doen met de Con-
ference. Een prima peer, maar de consument wil zo nu en dan iets 
anders proeven. Vernieuwd aanbod zou de verkoop enorm kunnen 
stimuleren. In het appelschap speelt dat niet, het aanbod is al heel 
breed. Vernieuwing zou wat mij betreft dan ook niet zozeer nieuw 
assortiment moeten opleveren, maar vooral een upgrade van wat er 
nu al is: nog meer smaak, nog betere houdbaarheid. Verder vraagt 
de promotie om een centralere aanpak, dat gebeurt nu te gesnip-
perd, waardoor het nauwelijks effect heeft. Daar valt nog winst te 
behalen.” 

‘Uitstraling van appelschap kan beter’
“Of het aanbod in het appelschap goed is, hangt van veel factoren 
af. Ik ben het dus niet eens met de stelling. In een dorp in de 
Betuwe is de vraag anders dan in Haarlem. Belangrijker is dat je 
het aanbod afstemt op de vraag. Daarbij moet het appelschap 
uitstraling hebben en dat mis ik. De onoverzichtelijkheid heeft 
niet alleen te maken met de presentatie, die losse appels zijn aan 
het einde van de dag een rommeltje, maar ook met de versheid 
en de kwaliteit van het product in het schap. Helaas heeft het 
winkelpersoneel niet altijd voldoende tijd en kennis om dat te 
monitoren, de retail kan veel verbeteren door te investeren in 
het vakmanschap van zijn medewerkers. Belangrijk is ook dat het 
aanbod overzichtelijk wordt gerangschikt. Dat je als consument 
meteen ziet: dit is een Nederlands product, deze appel is duurzaam 
geteeld, en deze smaak hoort bij dat product. Daarbij zou het Ne-
derlandse product een voorkeurspositie moeten hebben, duidelijker 
geprofileerd mogen worden. Voor de consument is het onduidelijk, 
die weet eigenlijk niet wat hij koopt. Hij zit ook niet persé op een 
nieuw soort appel te wachten, maar dat geldt voor alle nieuwe 
introducties. Niemand heeft dat nieuwe type spijkerbroek nodig, 
maar hij wordt wel verkocht. Voordat de cd er was, had niemand er 
behoefte aan, maar het werd wel een succes. Je creëert vraag door 
met een goed product te komen dat anders is dan wat er al was. 
Vernieuwing stimuleert de verkoop.”

‘Ideale segmentatie bestaat niet’
“Dit blijft een interessante vraagstelling, ik heb me er samen met Mar-
leen Stegeman, die de marketing doet voor Inova Fruit, weer eens over 
gebogen. Wij hebben het appelschap al vaak geanalyseerd en onze 
conclusie is: de ideale segmentatie bestaat niet. Het is meer een kwes-
tie van combineren op basis van prijs, marge voor de retailer, smaak, 
kleur, gebruik en verwerking. De retailer deelt zijn schappen het liefst 
in naar marge. Veelal liggen artikelen met de meeste marge breed en 
op grijpniveau in het schap. Als marge een ondergeschikte rol krijgt, 
kijken we vaak hoe andere sectoren het aanpakken. Bij brood wordt 
bijvoorbeeld soort bij soort gelegd, kaas wordt vaak van jong naar 
oud gepresenteerd, vleeswaren naar soort en groente veelal op basis 
van gebruik en verwerking, dus voorgesneden groente bij elkaar, 
bladgroente bij elkaar, koolsoorten bij koolsoorten. In het buiten-
land pakken ze dat anders aan. Daar wordt het schap aantrekkelijker 
gemaakt met speciale producten of productpresentaties, verpakkingen 
spelen een steeds belangrijkere rol, en de versuitstraling krijgt veel 
aandacht, bijvoorbeeld met behulp van waterbestuivers. Wij zijn ervan 
overtuigd dat aantrekkelijkheid van het schap een grote rol speelt bij 
het triggeren van de consument. Een product kan zich onderscheiden 
door middel van kleur, presentatie, verpakking of door de combinatie 
met een non-food artikel zoals een appelboor. Voeg er een funfactor 
aan toe, en je komt aardig in de buurt van de ideale segmentatie. 
Wij geloven dat de retailer en de toeleverancier hierin samen moeten 
investeren om te consument te vangen en te behouden.”

‘De producent moet het oppakken’
“Ik kan me wel vinden in de stelling. Het appelschap is nu een 
groen-rode eenvormigheid, de consument ziet door de bomen het 
bos niet meer. Hij maakt zijn keuze als hij voor het schap staat, 
maar hij weet niet op basis waarvan hij moet kiezen; zoek het 
maar uit. Dat maakt de appel een impulsaankoop. Het is hoog tijd 
voor vernieuwende concepten, denk aan een clubras als Kanzi. Wij 
besteden jaarlijks 3 procent van de omzet aan marketing en dat 
is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het concept. Dat 
zijn geen kosten, maar een doorlopende investering in de markt. 
Door te werken met betere, slimmere concepten, transparantie te 
geven over de herkomst van het product en de smaak, kun je je 
product onderscheidend in de markt zetten. Dat leidt tot betere 
omzetten en hogere marges, helpt de consument in het maken van 
zijn keuze en haalt de focus weg bij de prijs. Zo voorkom je bo-
vendien dat je inwisselbaar wordt voor een andere appel of ander 
fruit. De producenten moeten dit oppakken en gaan samenwerken, 
van veredelaar tot en met supermarkt. Nu is iedereen te veel voor 
zichzelf bezig. Terwijl het gezamenlijk belang van de keten heel 
duidelijk is. Dat vraagt om visie en strategie, en natuurlijk om 
ondernemerschap. Daarbij is de supermarkt onze grootste bond-
genoot: 85% van de groente en het fruit wordt in de supermarkt 
verkocht. We moeten elkaar opzoeken en tot een gesloten keten 
komen. Dan kunnen we veranderingen realiseren en de verkoop 
van appels een impuls geven.” 

Tijd voor 
transparantie 
in het appelschap

Het aanbod in het appelschap is breed en wisselt per seizoen. Dat is op 
zich niet verkeerd, de vraag is echter hoe herkenbaar en overzichtelijk 
het appelschap met al die variatie nog is voor de consument. Kun je uit 
zes meter appels nog wel een goede keuze maken? Misschien is het tijd 
voor vernieuwing. Vier schakels in de keten reageren op de stelling: 

Tekst: Monique Ooms

Erik Kieftenburg
in- en verkoper Fruit Noordholland bv

Philip Smits
directeur Inova Fruit

Michiel Gerritsen
voorzitter Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)

Pieter Vernooij
fruitteler, Pieter Vernooij Fruit- & Koelbedrijf

‘ Het appelschap is vol,  
het is tijd voor  
vernieuwd aanbod’
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PerfoTec
PerfoTec kent een historie in de AGF. 
In de jaren negentig was oprichter 
Bas Groeneweg betrokken bij het 
verpakken van spruiten bij de telers-
vereniging Greensprout. Vanuit de 
ervaring met verpakking en aange-
paste perforatie heeft Groeneweg in 
2004 PerfoTec op gericht met als doel 
verpakkingstechniek te ontwikkelen 
gericht op het verlengen van de vers-
heid. Daarbij moet verpakking aange-
past worden aan de behoefte van het 
product. Met de ontwikkeling van een 
respiratiemeter en de laser perforatie 
heeft PerfoTec een unieke verpak-
kingsmethode in handen, specifiek 
ontwikkeld voor AGF producten.

Verpakking  
is geen afval

“ De functies van verpakking zijn  
nog maar voor de helft benut”

met ‘vershoudfolie’. Dan zou het sentiment 
t.a.v. verpakking al snel anders zijn. Er 
is een grote kans dat de consument zou 
kiezen voor de aankoop van gesealde 
i.p.v. ongesealde komkommers. In ieder 
geval zal het begrip voor de verpakking 
van komkommers toenemen. Maar com-
municeren via de verpakking is bij AGF 
producten niet echt gebruikelijk. Hendriks 
geeft aan dat er voor erg lage kosten al-
lerlei informatie kan worden meegegeven: 
recepten, gebruikerstips, inhoudsstoffen, 
verrassende combinaties en daar waar 
het zinvol is een merk. Hendriks schetst 
een droombeeld: “Bij binnenkomst van 
de supermarkt wordt gekozen voor de 
basis van de maaltijd, een groente. Op de 
verpakking staan de ingrediënten voor de 
rest van de maaltijd. Met het recept op 
de verpakking als leidraad wordt de route 
door de supermarkt gevolgd.” Dat is ove-
rigens minder utopisch dan het lijkt want 
alle mogelijkheden voor AGF zijn aanwezig 
maar moeten wel goed ingezet worden en 
op elkaar afgestemd.

Luchtsamenstelling
Met AGF doet de bijzondere situatie 

zich voor dat er continu met een levend 
product wordt gewerkt. En dat heeft 
zijn effect op het product. De producten 
‘ademen’. De luchtsamenstelling in een 
verpakking heeft dan ook effect op dit 
ademhalingsproces. Technici spreken bij 
de ademhaling van AGF over respiratie. 
De mate van respiratie waarin de verhou-
ding van CO2 en zuurstof wordt gemeten, 
bepaalt de veroudering van een product. 
Met het meten van de luchtsamenstelling 
in een verpakking, kan worden vastge-
steld hoelang een product nog vers is. Of 
wanneer het op zijn laatst geconsumeerd 
kan worden terwijl het nog wel lekker is 
en aan de verwachting van het product 
voldoet. Met relatief eenvoudige respira-
tiemeters kan ieder product op verkoop-
waardigheid worden beoordeeld. Dat is 
geen toekomstmuziek. In het Verenigd 
Koninkrijk is de distributiestructuur anders 
dan in Nederland en Duitsland. De telers-
verenigingen die aan de grote Engelse 
supermarkten leveren zijn zelf verantwoor-
delijk voor het verlies in het winkelschap. 
De voorlopende telersverenigingen zijn 
dagelijks aan het meten in hoeverre 
producten verouderd zijn en zetten actie 

op deze informatie d.m.v. prijsaanpassing, 
actieaanbod of terugnemen van het pro-
duct. De distributiestructuur in Nederland 
en Duitsland is (nog) niet zodanig dat 
het verlies in het schap de verantwoor-
delijkheid van de leverancier is. Maar de 
mogelijkheden zijn er wel. 

Verantwoordelijkheid  
van gehele keten
Dat betekent overigens wel het e.e.a. 
voor de gehele distributiestructuur. Op 
dit moment lijkt het of de temperatuur 
tot aan levering in het verdeelcentrum 
beheersbaar dus constant is. De logistieke 
stromen in distributiecentra, verdeelcentra 

“Jammer genoeg gebruiken we maar twee van de vier functies van 
verpakkingen”. Door niet alle functies te gebruiken komt verpakking 
terecht in de sfeer van overbodig, milieubelastend en geldverslindend. 
Een goed gebruik van verpakkingen zorgt voor mooie producten, het 
behoudt van goede voedingsstoffen en maakt dat producten langer 
vers blijven. 
Tekst: Ulko Stoll

Ivo Hendriks is commercieel directeur van 
verpakkingsspecialist PerfoTec. Hendriks 
heeft een belang bij het verkopen van ver-
pakkingen en is daarom ook een betrokken 
deskundige. Hendriks schetst de mogelijk-
heden van verpakkingen en gaat in op de 
kansen die er zijn voor stimuleren van de 
verkoop van AGF producten door efficiënt 
gebruik van verpakkingsmateriaal.

Verzamelen en dragen
De vier functies van het verpakken van 
AGF producten zijn: verzamelen, drager, 

verlengen van versheid en communiceren. 
De verzamelfunctie wordt ingevuld door 
pallets en omverpakking in de vorm van 
dozen. De noodzaak voor de logistieke 
handelingen van deze verzamelfunctie 
hoeft niet uitgelegd te worden. De draag-
functie is ingevuld in consumenteneenhe-
den: het is nogal lastig om bijvoorbeeld 
kersen per stuk in de winkelwagen en in 
de boodschappentas te leggen. Binnen de 
AGF-keten worden deze twee functies van 
verpakking gebruikt. Sterker nog de logis-
tieke verzamelfunctie is juist een van de 

sterke eigenschappen van de Nederlandse 
AGF-keten.

Vershoudfolie
De functie verlengen van versheid wordt 
weliswaar gebruikt maar de AGF-keten is 
op zijn zachtst gezegd niet goed in het 
communiceren van de noodzaak. Spre-
kend voorbeeld is de sealverpakking van 
een komkommer. Door de komkommer te 
sealen blijven de komkommers minstens 
twee dagen langer vers. In 2015 heeft 
motivaction in opdracht van milieu cen-
traal een onderzoek gedaan naar verpak-
kingen en daaruit blijkt dat consumenten 
liever onverpakte komkommers kopen. 
Dat zegt vooral iets over de onwetend-
heid van de consumenten. En daarmee is 
gelijk de vierde functie van verpakking 
geschetst: communiceren. Stel dat er op 
het komkommersealtje een tekst zou staan 
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en in de winkel behelzen veelal een com-
binatie van producten, diverse handelin-
gen en verschillende transportsystemen. 
Dat leidt onherroepelijk tot wisseling van 
temperaturen in de keten. En tempera-
tuurwisseling is nu net een stimulans om 
AGF snel te laten verouderen. Daarnaast 
zitten we met het rare fenomeen van een 
verpakkingsdatum onder code. Voor de 
consument onbegrijpelijk. Een uiterlijke 
gebruiksdatum sluit veel meer aan bij 
de noodzakelijke behoefte om produc-
ten lekker en smaakvol te consumeren. 
Een constant temperatuursverloop in de 
logistiek en communiceren van uiterlijke 
gebruiksdatum maakt dat de verantwoor-
ding in de keten niet die van de afzonder-
lijke schakels is maar van de gehele keten. 
Verpakking met de functie verlengen van 
versheid en het overbrengen van een 
boodschap is daar integraal onderdeel van.

Vers en smakelijk
Hendriks is techneut genoeg om de 
werking van de PerfoTec verpakking uit 
te leggen. Het gegeven van respiratie, 
ademhaling is leidend in de verpakking. 
PerfoTec werkt niet met voorgeperforeerd 
verpakkingsmateriaal, maar werkt met 

perforatie op basis van de respiratie van 
het in te pakken product. De verpakkings-
machine maakt op basis van de respiratie-
meting met behulp van lasertechniek dus-
danige gaatjes in de verpakking dat het 
product zo lang mogelijk vers en smakelijk 
blijft. De mogelijkheden zijn onuitputte-
lijk. Topseal i.p.v. een deksel, verpakking 
op basis van sorteringen en gebruiksdoel. 
Met de techniek van PerfoTec nemen de 

houdbaarheidsmogelijkheden toe en dat 
vermindert verspilling. Door gebruik te 
maken van deze techniek is het altijd 
mogelijk om te werken met biologisch 
afbreekbaar materiaal.

Dat betekent niet dat slecht product weer 
gezond kan worden gemaakt, verpakken 
is geen medische aangelegenheid. Goed 
product kan met een goede verpakking 
minder snel slijten. Slecht product zit al 
in het verouderingsproces dat kan niet 

gestopt worden door verpakking. Luchtsa-
menstelling in de verpakking is essentieel 
maar ook de luchtsamenstelling in verpak-
kingsruimtes. Wanneer producten met veel 
ethyleen afgifte worden verpakt, zal dit 
effect hebben voor andere producten die 
in de zelfde verpakkingsruimte worden 
verpakt. Ethyleen is een verouderingshor-
moon. Dit inpakken heeft uiteraard zijn 
effect op de veroudering. 

De techniek van verpakkingen en verpak-
kingsmachines bieden mogelijkheden voor 
verlengen van versheid maar vooral is er 
de mogelijkheid om product smakelijk en 
aantrekkelijk bij de consument te krijgen. 
Dat daarbij de mogelijkheden van de ver-
pakkingen ver onderbenut zijn geeft een 
ander perspectief op verpakking dan al-
leen het beeld van afval. Verpakking heeft 
een functie en is indien goed gebruikt 
nooit afval. Verpakking is een kans voor 
de AGF-sector.

‘ verpakken is geen 
medische aangelegenheid’

Mogelijk herinnert u zich de beroemde Fellini films of Ferreri’s onvergetelijke La Grande Bouffe. Een grote 
tafel met opvallende mensen die zich letterlijk dood eten. In overvloed. In stijl. Dat wel, maar hun dood was 
gruwelijk. Een orgie van voedselverspilling in overdrive. In deze Chain helpen wijze mensen u met het tegen 
gaan van voedselverspilling. 

Verstandig, maar niet handig. Waarom moeten we eigenlijk begin-
nen bij voedsel als we verspilling willen tegengaan. Dertig procent 
groente en fruit wordt “verspild”. Die verspilling verminderen zorgt 
voor dertig procent minder afname bij de teler, toch?
 
Mensen verspillen en willen ook gezien worden als verspillers. 
Van thuis uit mocht ik nooit mijn bord leeg eten en al helemaal 
niet in restaurants. Ik herinner me nog de schrik van mijn ouders 
wanneer een van onze disgenoten het bord leeg at. Parbleu! 
Onze gast had nog honger en kwam tekort. Thorstein Veblen 
schreef ooit over “opvallend consumeren”. Daar hoort ook opval-
lend verspillen bij. Iets van “Ik kan me veroorloven geld, tijd, 
ruimte of wat dan ook te verkwisten, te verspillen”. Een Range 
Rover, verspilling van ruimte, geld, materiaal, en voor wat? M’n 
Apple MacBook Air van 1.100 gram heeft 4.200.000 gram materi-
aal verspild, en voor wat? Mensen verspillen en willen verspillen: 
De grootste verspillers hebben immers de meeste kansen in hun 
leven; vinden de leukste partners; de leukste banen en hebben 
de meeste lol. 

In West Europa, in Nederland, leven we ‘n orgie, Een orgie welis-
waar zonder de bandeloze, erotische extase maar wel zeker met 
het gruwelijke eind als te betalen prijs. Ik doe volop mee aan de 
verspillingsorgie. Ik schrijf nu op m’n “zuinige” MacBook terwijl 
het vliegtuig 8 uur en 42 minuten lang btw-vrije kerosine opslorpt 
en even zolang kwalijke stoffen uitspuwt. Morgenavond terug, 
28 minuten korter, weliswaar. In die paar uur tussen de vluchten 
zal ik intensief overlegd hebben hoe verspilling tegen te gaan, 
broeikasgassen te verminderen, de land- en tuinbouw efficienter 
te maken. En en passant de wereld te redden. Minder verspillen is 
vooral iets wat de ander moet doen, niet ik. Toch? Morgen, in de 
supermarket koop ik weer verse groente in overvloed. Mijn gasten 
mogen kiezen. En me schuldig voelen over wat uiteindelijk in de 
afvalbak of op de composthoop beland, nou nee.

Laten we voordat we voedselverspilling tegen gaan we eerst de 
echte verspillers tegen gaan: Verminder fossiel, verminder auto-
gebruik, verminder vlees, en verminder vooral de verspilling van 
menselijk talent.

De visie van 
Peter Jens 
Directeur  
Stichting PuraNatura

En, hoe was úw laatste orgie? 
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Organisaties groente- en fruitketen  
lanceren TuinbouwAlert.nl
Incidenten en crises met groente en fruit raken vaak meerdere 
ketenschakels. CBL, GroentenFruit Huis, LTO Glaskracht Neder-
land, LTO Nederland, NFO en Plantum brengen in het kernteam 
Risico- en crisismanagement voedingstuinbouw kennis en 
netwerk bijeen om dreigingen en verstoringen bij de produc-
tie en verkoop van groente en fruit weg te nemen en schade 
te beperken. In crisissituaties communiceren ze gezamenlijk 
onder de naam TuinbouwAlert. Ook verstrekken ze informatie-
materiaal om de bewustwording en beheersing van risico’s met 
voedselveiligheid te versterken. 

Er zijn checklists voor situaties met neerslag na chemische inci-
denten (zoals grote branden) in de regio, voor wat te doen bij 
een recall en voor het opstellen van een bedrijfseigen crisisdraai-
boek. Bedrijven die met een eigen crisisteam een oefening willen 
doen, kunnen voor tips en een oefenscenario voor een crisissi-
mulatie bij GroentenFruit Huis terecht. Deze organisatie verzorgt 
de coördinatie van het kernteam. Dit team stuurt de gezamenlij-

ke aanpak aan van incidenten en 
crises met plantgezondheid en 
voedselveiligheid die een regio 
overstijgen en meer ketenscha-
kels raken. Situaties en risico’s 

die de voedselveiligheid 
bij groente en fruit of de 

plantgezondheid op het 
spel zetten doorgeven kunnen 
worden gemeld op  
www.TuinbouwAlert.nl.

Delicioni ui concept
Bejo introduceert het concept 

‘Delicioni’: verse ui die als 
bos van drie stuks aantrek-
kelijk gepresenteerd wordt en 
bijzonder sappig en krachtig 

van smaak is. Delicioni 
vormt volgens Bejo een 

interessante uitbreiding 
op het gangbare assortiment 
bewaaruien en stengeluien in 
de keten. 

Voedselonderwijs voor ierereen! 
In september is de campagne ‘Voedselonderwijs voor ieder 
kind’ gestart. Deze campagne is een gezamenlijke actie van 
de Youth Food Movement en de Alliantie Voedselonderwijs. 
De campagne heeft als doel om structureel voedselonderwijs 
voor ieder kind op de maatschappelijke en politieke agenda te 
krijgen.

De campagne roept op tot 
het ondertekenen van de 
petitie voor voedselonder-
wijs en beoogt het 
ophalen van meer dan 
40.000 handtekenin-
gen voor 16 oktober 2016, 
Wereldvoedseldag. Uit 
onderzoek blijkt dat voed-
selonderwijs op de basis-
school helpt bij de ontwikkeling van een gezond en duurzaam 
voedingspatroon. Kinderen die meer weten over hun voedsel 
hebben een grotere kans op een gezond voedingspatroon. 
Maar voedselonderwijs is meer dan alleen luisteren. Juist door 
op structurele wijze kennis te combineren met vaardigheden, 
zoals koken, samen eten, proeven of groente verbouwen, 
wordt de impact van voedselonderwijs vergroot. 

Er bestaan in Nederland diverse goede programma’s rondom 
voedselonderwijs. Waar wij ons zorgen over maken is het 
ontbreken van een structurele inbedding op basisscholen. 
Want ieder kind heeft recht op de ontwikkeling van vaardig-
heden die nodig zijn om te kunnen kiezen voor een gezond 
en duurzaam voedingspatroon. Structureel voedselonderwijs 
ondersteunt de initiatieven die er zijn, de kinderen, de ouders 
en de gezonde schoolomgeving. Belangrijk is dat deze structu-
rele inbedding in overleg met het onderwijs en de leerkrachten 
plaatsvindt. De Alliantie voedselonderwijs roept iedereen op 
de petitie te tekenen en te verspreiden. 

De initiatiefnemers van deze campagne zijn: 
Jaap Seidell: hoogleraar Voeding en Gezondheid, Vrije Univer-
siteit Amsterdam • Pierre Wind: kok, de Youth Food Movement 
(YFM) • Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

ActualiteitenCHAIN
December 2016
- Special Groeiers 2016
- Fruitlogistica 2017
- Kwaliteitsbewaking
- Verpakking
- Penen
- Uien
- AGF Aanvoerkalender

Maart 2017
- Zomeraanvoer fruit
- Fruit
- Aardbei
- Zomeraanvoer groenten
- Hygiëne

Mei / Juni 2017
- Automatisering
- Koeling
- Transport
- Opslag
- Paprika

September 2018
- Andijvie
- Peren
- Personeel
- Energiebesparing
- Bloemkool

Thema specials in CHAIN Magazine
Advertenties en nieuwe communicatiemogelijkheden

Meer weten neem contact op met 
Peter Smeele: CHAIN@xplant.nl
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Budelpack 
Budelpack is sinds 1971 bezig met 
geautomatiseerde verpakking in 
opdracht van derden. Dat doet Bu-
delpack voor Food, Petfood en sinds 
2015 ook voor vers. Food is het houd-
bare voedsel deel zoals hagelslag en 
petfood is voeding in kleinverpakking 
zoals kattenvoer. Budelpack heeft 
in Poortvliet een verpakkingsbedrijf 
waarbij in 32 verschillende units af-
gescheiden van elkaar verpakt wordt. 
De kracht zit in verpakken dicht bij 
het distributie punt waarbij ook On 
Site op diverse locaties in Europa (bij 
de distributielocatie) wordt verpakt.

IQ Packing
IQ Packing is sinds 1999 actief als 
verpakkingsbedrijf binnen de AGF 
sector, hierbij is zij niet alleen actief 
binnen de conventionele produc-
tenstroom maar ook de biologische 
producten stroom en biedt zij een 
breed scala aan verpakkingsmogelijk-
heden aan. De aangevoerde producten 
komen met name vanuit overzeese 
landen. IQ Packing heeft jarenlange 
ervaring met het om- en verpak-
ken van druiven, ctitrusvruchten en 
steenfruit.

Druiven keten 
opnieuw  
ingericht

“Besparing en innovatiemogelijkheden  
door nieuwe inrichting van de druivenketen”

druiven per doos op transport. Als er losse 
druiven in de doos zouden gaan, dan kan 
er 7,5 kg in dezelfde doos. Met de markt 
die volgens GFK 50 miljoen verpakkingen 
groot is in Nederland betekent dit een 
logistieke besparing van 3,5 miljoen Euro. 

En dat geeft ruimte voor investeringen.

Flexibiliteit en segmentering
Budelpack is gewend om bulk aange-
leverd te krijgen en te verpakken in 
eenheden gericht op afnemerssegmenten. 
Wanneer de keten van druiven opnieuw 
wordt ingericht dan gaat bulk het schip 
in en wordt in Nederland, voordat 
product naar de DC’s gaat de druiven 
in kleinverpakking gemaakt. Laat dat 
voorlopig punnets zijn. Budelpack heeft 
de expertise om deze inpakexercitie te 
automatiseren en dat lukt. Bij InnoFresh 
Packing staat een verpakkingslijn waarbij 
de punnets automatisch worden gevuld 
op het ingestelde gewicht. Dat betekent: 
veel minder handmatig inpakken. De 
voordelen van het verschuiven van de 
inpakhandelingen naar dichtbij het ver-
deelpunt zijn legio. Het wordt mogelijk 
om de punnet niet te dekselen maar met 
een topseal af te sluiten. Dit levert 30% 
gewichtsbesparing op van de verpakking 
volgens Nieuwkerk. De inzet van nieuwe 

verpakkingen met verschillende gewich-
ten voor verschillende doelgroepen wordt 
mogelijk. De scheiding van zoete en zure 
druiven in herkenbare verpakkingen voor 
de verschillende smaak segmenten. En 
meer. Uit de huidige pilot lijn blijkt dat 
de verpakkingskostprijs ongeveer 10 tot 
15% lager ligt dan de gangbare handver-
pakkingsprijs in Nederland. Dat is echter 
nog niet voldoende: de doelstelling is 
om een kostprijs te behalen die integraal 
gelijk ligt aan die van verpakken in het 
land van oorsprong.

Door de gehele keten te bestuderen en 
met nieuwe kennis te beoordelen ontstaat 
een situatie waarbij ineens echte innova-
ties mogelijk zijn. En laten we eerlijk zijn 
50 miljoen verpakkingen op 7 miljoen ge-
zinnen zouden toch relatief eenvoudig uit 
te breiden moeten zijn. Soms is het nodig 
om bestaande structuren te veranderen 
met partijen van buiten de sector. Met 
deze logistieke herdefinitie laat Budelpack 
zijn dat dit ook in AGF mogelijk is.

Echte innovaties komen dikwijls van buiten. Dat gaat in ieder geval op 
voor de vernieuwing van de druiven keten zoals die door Budelpack en 
IQ packing gezamenlijk is opgepakt binnen hun gezamenlijke organisa-
tie InnoFresh Packing. Budelpack is als verpakkingsbedrijf bekend met 
bewaarbare producten en diervoeding. In de zoektocht naar nieuwe 
markten constateerde Peter Nieuwkerk, Group Managing Director bij 
Budelpack, dat er in de AGF keten een groeipotentie aanwezig is. 
Tekst: Ulko Stoll

De expertise van Budelpack in geautoma-
tiseerd verpakken kan daarbij van grote 
waarde zijn. Verstand van verpakken is 
één, verstand van product en de markt is 
een ander. Na een zoektocht kwam Nieuw-
kerk terecht bij IQ Packing. IQ packing 
is bekend met grootschalig verpakken 
van AGF in verschillende verpakkingen, 
zowel binnenlands als import product en 
ook bekend met inpakken van biologisch 
product. Een gezamenlijke zoektocht 
naar producten waar vernieuwing in de 
verpakking mogelijk was volgde. Een van 
de resultaten van deze zoektocht was 
de gedekselde punnet van druiven. Alle 

handelskanalen op alle momenten van 
het jaar maken gebruik van de bekende 
punnet. Terwijl er wel degelijk ruimte is 
voor andere verpakkingen op basis van 
segmenten en afzetkanalen maar ook op 
basis van smaak.

Bulk transport naar Nederland
Het verpakken van druiven vindt veelal 
plaats bij de teler. Na het plukken wordt 
in grote pakstations met soms wel 2.000 
man/vrouw personeel de druiven handma-
tig in de punnets gestopt en gedekseld. 
Vervolgens worden de verpakkingen in 
dozen op pallets naar havens getranspor-

teerd, waarna een boottocht volgt naar 
Rotterdam of Antwerpen. Daarna volgt 
uitpakken en verdelen, distribueren en 
transporteren.
Nieuwkerk maakt een sommetje op basis 
van de standaard verpakking van 10 
punnets in een doos. Dat betekent 5 kg 

KETENSAMENWERKING DRUIVEN KETEN
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CHAININ BEELD

Een witte bloemkool is aantrek-
kelijk voor de consument. Om 
de bloemkool wit te houden 
wordt de bloemkool ‘gedekt’. 
Dit gebeurt met de hand. De 
bladeren worden dusdanig op 
de bloemkool gelegd dat deze 
afgeschermd is voor de zon. De 
zon zorgt voor het geel worden 
van de bloemkool en dat moet 
worden voorkomen. Afgelopen 
jaren is een machine ontwikkeld 
die de handmatige handeling 
vervangt. De machine werkt als 
een naaimachine. De bladeren 
worden opgetild en met naald en 
draad aan elkaar genaaid zodat 
de bloemkool beschermt is tegen 
de zon. Rechts onder op de foto 
is het witte garen te zien.

Teelt
Bloemkool naaimachine



Verspilling, da’s  
om te janken?

Laten we investeren  

in een stukje kennis  

op het gebied van  

groenten en fruit

Natuurlijk is verspilling om te janken. Iets weggooien omdat je 
het niet meer gebruikt of niet meer mooi vindt, is een keuze maar 
pure verspilling is zonde van je product en investering. Daar heb je 
het niet voor aangekocht. Je investering wil je gebruiken, inzetten, 
opmaken verslijten… je wilt er alles uithalen wat er in zit. 
Tekst: Peter van der Veeken, Unitmanager productkwaliteit N&S

Controle
Bij groente en fruit ligt dat toch iets 
lastiger. Op het moment dat je inves-
teert in AGF product weet je dat je 
van de aankoop maar beperkt gebruik 
kunt maken: AGF is bederfelijk product 
en gaat snel in kwaliteit achteruit. Je 
zult met verliezen te maken krijgen 
en erger nog, ook met verspilling. De 
volgende vraag moet zijn of je de ver-
liezen en de verspilling onder controle 
kunt houden, heb je grip op datgene 
wat je moet afschrijven. Deze controle 
hangt mede af waar je als bedrijf zit 
in de AGF-keten. Als teler van een pro-
duct heb je met andere verlieshoeveel-
heden te maken dan wanneer je met 
product bezig ben op een groenteafde-
ling van een supermarkt. De praktijk 
laat zien dat we juist op die plek nog 
met veel verliezen en verspilling te 
maken hebben. Kunnen we daar iets 
aan doen? Uiteraard. 

Kennis
Gesteld kan worden dat de retail grote 
inspanningen pleegt om de verlies-, 
derving- of verspilpercentages terug te 
brengen. Overal in processen wordt met 
verlies rekening gehouden: de wijze van 
bestellen van het product, de opslag, 
omloopsnelheid, aantal verkoopdagen, 
presentatie in de winkel, en ga zo maar 

door. Ondanks al die inspanning moeten 
we toch vaststellen dat het erg moeilijk 
is om grip te krijgen op de verliezen. 
Er is een oorzaak die nog niet benoemd 
is: kennis! Kennis van het AGF product 

op de winkelvloer is van groot belang. 
En ja, we moeten eerlijk zijn, daar ont-
breekt het in veel gevallen aan. En ja, 
dat hebben we met z’n allen ook laten 
gebeuren in de loop der jaren. 

Snelheid
De ontwikkeling van de supermarkt is 
enorm snel gegaan. In de jaren zeven-
tig en tachtig werden we als klant nog 
netjes bediend door de AGF specialist 
die achter zijn afdeling stond in de 
winkel. Hij had erg veel kennis van 
het product en kon de klant adviseren 
over datgene er ’s avonds bij de warme 
maaltijd op tafel kwam. En bij het 

afwegen van de hoeveelheid bleek het 
vaak “ietsje meer” te zijn. Die omzet 
kreeg de supermarkt er “gratis” bij. Die 
tijd is voorbij, in de jaren negentig en 
volgend werd om snelheid gevraagd. De 

klant had geen tijd meer om uitgebreid 
boodschappen te doen, laat staan om 
ook nog eens lange tijd in de keuken 
te staan. We leefden in een 24 uurs 
maatschappij werd ons gezegd. Snel en 
makkelijk was het credo! We zijn alles 
gaan verpakken en be- of verwerken. 
Gemak dient de mens. We hadden geen 
tijd meer om verse prei aan te schaffen 
en deze in de keuken te snijden en 3 
keer te wassen om het zand er goed uit 
te krijgen. “Schat, neem je gesneden 
prei mee als je naar de super gaat?”

Specialist
Inmiddels zien we beweging ontstaan 
in onze “keukenbeleving”. Gevoed door 
alle kook, bak, eet en drink program-
ma’s, die we niet alleen op TV kunnen 
volgen maar ons dagelijks bereiken via 
social media, gaan we ons (gelukkig) 
steeds meer interesseren in onze maal-
tijd. We zien en horen dat er heel veel 
meer mogelijk is met prachtig AGF pro-
duct en willen daar ook zelf mee aan de 
slag, we nemen er weer de tijd voor. We 
willen er ook steeds meer over weten, 
en daar wringt nu de schoen; die kennis 
van het product hebben we de afgelo-
pen decennia niet meer nodig geacht. 

De specialist die een afdeling draaide in 
een supermarkt is daar weggehaald, hij 
bleek veel te duur en de klant had hem 
niet meer nodig. Daarvoor in de plaats 
kwamen jonge mensen die de groente 
afdeling erbij moesten doen. ’s Morgens 
even kijken naar de afdeling, deze bij-
vullen en zorgen dat het er weer netjes 
uitziet. De rest van de dag zien we wel 
hoe het gaat en als er klanten komen 
met lastige vragen doe je maar net of 
je er verstand van heb. Ik weet hoe een 
krop sla eruit ziet maar vraag me niet 
wat ik met Ready to eat Avocado aan 
moet! 

Deskundig
Het ontbreken van die kennis op de 
winkelvloer heeft een erg grote invloed 
op verliezen en verspilling. Juist op 
de plek waar onze consument het 
product komt kopen, laten we het lig-
gen. We kunnen hem of haar niet, of 
onvoldoende voorzien van kennis over 
het product. En dat brengt verlies en 
verspilling met zich mee. Als mede-
werkers meer weten over het product 
en merken dat zij door de klant als 
deskundig worden ervaren, heeft dat 
een grote invloed op de betrokken-

heid en het werkenthousiasme van die 
medewerker. Hij of zij zal weten hoe op 
een goede manier om te gaan met het 
product, de kwaliteit zal nauwlettend 
worden gevolgd en de presentatie krijgt 
de aandacht die het verdient. Natuurlijk 
is het niet nodig om weer een vent voor 
40 uur op de AGF afdeling te zetten 
maar iets meer kennisverbreding en ver-
dieping op de winkelvloer leidt absoluut 
tot minder verlies en verspilling en, 
wellicht nog belangrijker, werkt omzet 
verhogend. 

Laten we stoppen met te janken over 
de verliezen en verspilling, maar laten 
we investeren in een stukje kennis op 
het gebied van groenten en fruit zodat 
we voortaan alleen nog maar hoeven 
te janken als we een ui aan het snijden 
zijn. 

‘ Kennis van het AGF  
product op de winkelvloer  
is van groot belang’
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Eindeloos
Het project Eindeloos is een PPS als 
onderdeel van de topsector AGRO 
& Food. PPS staat voor Publiek, 
Private, Samenwerking. Een PPS is 
een programma waarbij overheid en 
bedrijfsleven gezamenlijk inves-
teren in onderzoek en innovatie. 
Universiteiten zoals de WUR zijn de 
uitvoerende partij. De PPS aanpak is 
onderdeel van het topsectorenbeleid 
waarbij bedrijfsleven naast de over-
heid gezamenlijk stuurt en investeert 
in onderzoek en ontwikkeling. Het 
Eindeloos consortium bestaat uit 
TOP BV, Rijko BV, Proverka, Bodec 
BV, en Wageningen Food & Biobased 
Research (onderdeel van Wageningen 
University & Research). 

Hergebruik 
van restromen 
als  
businesscase

“Grondstoffen uit reststromen met een focus op 
hoogwaardigere benutting van groentereststromen.”

logistieke trajecten passen daar niet bij. 
Vanuit deze lijst is er gekeken naar de 
inhoudsstoffen en zijn de productverlie-
zen per ketenschakel in kaart gebracht. 
Dat levert verrassende inzichten op en 
tevens onderwerpen voor discussie. Van 
de gekozen 20 producten is er een volume 
van 860.00 ton aan productresten. Dat 
is 12,5% van het totale geproduceerde 
volume. Daarnaast zijn er in de primaire 
productie ook gewasresten zoals bladeren 
en stengels. Dit is een hoeveelheid van 
15,9% t.o.v. de productie. Als het om in-
houdsstoffen gaat kunnen deze gewasres-
ten ook zeer interessant zijn. 

Reststromen in de keten
Van de totale reststromen komt 41% voor 
rekening van de primaire ketenschakel. 
36% wordt afgevoerd in de handel inclu-
sief sorteer- en verpakkingsbedrijven. De 
verwerkende industrie realiseert de overige 
23% reststromen. De grote productstromen 
zijn de restproducten van wortelen (37%) 
en uien (27%). De verschillen tussen Ne-
derland België en Duitsland worden vooral 
veroorzaakt door het verschil in ketens. In 
Nederland is relatief veel productie en in 
België is een grote diepvriesindustrie. 

Ladder van Moerman
Een belangrijk aspect in geval van her-
gebruik is de waardering van het restpro-
duct. Het consortium hangt de visie ‘voed-
sel moet voedsel blijven’ aan. Verwaarding 
richting voedsel of andere toepassingen 

geschikt voor humaan gebruik doen recht 
aan de grondstoffen en energie die in 
het product gestoken is om het in eerste 
instantie als voedsel te produceren. De 
verwaarding van restproducten wordt aan-
gegeven in de ladder van Moerman. Waarin 
toepassing voor preventie voor humaan 
gebruik de meeste waarde heeft en storten 
de minste waarde. Vanuit de ladder van 
Moerman is het logisch om naar inhouds-
stoffen te zoeken met positieve eigen-
schappen voor menselijk gebruik.

Logistiek
Met het inventariseren van de volumes-
tromen en de inhoudsstoffen wordt het 
mogelijk om de logistiek in kaart te bren-
gen. Daarbij zijn verschillende scenario’s 
mogelijk die verschillen per product en per 
locatie. Per product kan gekozen worden 
voor een bestaand verwerkingsbedrijf. Of 
er wordt een plek op de kaart uitgerekend 
op basis van de meeste efficiënte logistie-
ke handeling. En dat resulteert in kosten. 
Uit de inschattingen blijkt dat afhankelijk 
van de herkomst schakel niet meer dan 
80% van de stroom restproducten efficiënt 
kan worden verzameld. Simpelweg omdat 
het soms gaat over kleine volumes of over 
hele grote afstanden of over een combi-
natie van deze. Dat vraagt wel om goede 
analyses. Het verzamelen van koolsoorten 
bijvoorbeeld zou in geval een straal van 
600 km net over de grens bij Twente in 
het Duitse Ottenstein de meest optimale 
plaats zijn. Ingeval alle kasgroenten ver-

zameld zouden worden in dezelfde regio 
dan zou Woudrichem de meest efficiënte 
plaats zijn om reststromen te verwerken 
op basis van transportkosten. 

Verzamelen, verwerken en bijbehorende 
logistiek van het verwaarden van rest-
stromen maken dat er extra kosten aan de 
keten worden toegevoegd. Het terug-
verdienen van investeringen in nieuwe 
verwerkingslocaties is wellicht risico-
voller dan verwerken in een bestaande 
locatie. Het terugverdienen van al deze 
kosten met het nieuw gecreëerde product 
vraagt een stevige marketing en verkoop 
inspanning. Hoogwaardigere verwerking 
van reststromen leidt meestal tot een 
waardevoller eindproduct. Dat brengt de 
afvalstromen wel in perspectief. Ja, er zijn 
grote restromen maar deze rendabel herge-
bruiken vraagt misschien wel een grotere 
inspanning dan de productie en verkoop 
van reguliere producten.

Volgens onderzoek van Gustavsson zou 44% van de groenten en fruit 
worden weggegooid. Op dit getal is weliswaar wat af te dingen maar 
of het nu 25 of 50% is, een zoektocht naar efficiënte benutting van het 
weggegooid product is zeker de moeite waard. Binnen de topsectoren 
aanpak van Agro & Food heeft een aantal bedrijfsleven partijen (zie 
kader) samen met de overheid aan de WUR opdracht gegeven om de 
reststromen in kaart te brengen en te zoeken naar een manier om de 
reststromen opnieuw waarde te geven. 
Tekst: Ulko Stoll

20 producten
Het in kaart brengen van de reststromen 
blijkt een redelijk ingewikkelde zoektocht. 
Het gaat immers over vele producten in 
diverse stadia van verwerking en in ver-
schillende schakels in de keten. Marianne 
van der Burgh en Jim Groot zijn beiden 
betrokken bij de PPS Eindeloos Groenten 
waarin de opdracht wordt uitgevoerd. In 
2013 zijn 20 groentesoorten gekozen die 
interessant lijken voor hergebruik van de 
reststromen. Groot ligt toe dat gekeken is 
naar de combinatie volume en inhouds-
stoffen. Binnen dat kader valt een product 
als komkommer af: wel groot genoeg maar 
weinig inhoudsstoffen. 

Inhoudsstoffen
De regionale spreiding leverde op dat 
binnen een straal van 600 kilometer rond 
Helmond, waar restwortelen nu al worden 
verwerkt tot sap, geproduceerde producten 
interessant zijn. De reststromen moeten 
verzameld worden en lange ingewikkelde 

LOGISTIEK RESTSTROMEN
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De visie van 
David van  
den Heuvel 
Omdenker met 
een eigen mening

Iedereen verliezer?

27 augustus 2016. Jose Bongen – Hartemink zucht nog eens diep, leest nog eenmaal haar betoog door en 
drukt om 15:06 uur op de verzendknop. De Facebook-community was een emotioneel verhaal rijker. De vol-
gende dagen stond haar leven op z’n kop. Meer dan 18.000 keer werd haar verhaal gedeeld. Nieuwsaandacht 
via de Gelderlander en NOS.nl zorgden er voor dat het hele Nederlandse volk kennis maakte met Jose.

En dat een dag voordat het nieuwe seizoen van boer zoekt vrouw 
van start ging. Yvon Jaspers zal slecht geslapen hebben. ‘Wat als 
het publiek doorkrijgt dat het boeren bestaan helemaal niet zo 
romantisch is?’ Ook PostNL zag al omzet in rook opgaan. Misschien 
worden er dit jaar veel minder liefdesbrieven geschreven aan boe-
ren. Allemaal door Jose.

Voor degenen die het hebben gemist: Boerin Jose kondigde via 
een scherp betoog op Facebook aan te stoppen als boerin als 
gevolg van de aanhoudende lage melkprijs. Ze schopt onder andere 
aan tegen de prijsgerichtheid van de Nederlandse markt. In haar 
betoog deelde ze haar emoties op haarfijne wijze: ‘De simpelste 
en meest accurate weergave van onze situatie, kwam ik gisteren 
tegen: “Farming: the art of losing money while working 400 hours 
a month to feed people who think you are trying to kill them.” Erg 
grappig, als het niet zo verrekte waar zou zijn’.
De noodkreet van Jose geeft aan hoe hard de marktwerking is. Als 
boer werk je met ziel en zaligheid aan de gezondheid, welzijn en 
kwaliteit van je vee en/ of teelt, maar zodra het van je erf af is, is 
het hopen en bidden wat je er voor terugkrijgt.

Wat mij het meest raakt is dat Jose aangeeft totaal geen waar-
dering te voelen van de consument. De vraag echter die bij mij 
opkomt is: Wat kan de consument waarderen? Is het gedrag van 
de consument niet uiteindelijk een uitwerking van hoe de keten 
opgebouwd is? Het is een ethisch vraagstuk over wie welk deel 
neemt van de taart, op het moment dat overaanbod ontstaat op de 
markt, en prijzen laag zijn.
Wat naar mijn mening nooit de bedoeling kan zijn is dat boeren 
en telers gedwongen worden te snijden in kwaliteit, gezondheid 
en welzijn van hun vee en/of teelt, omdat prijs leidend is. Sterker 
nog: Als we dit niet omkeren eindigen we in een vicieuze cirkel 
waar uiteindelijk iedereen de verliezer van wordt. De keus is aan 
de sector: Doen we daar aan mee, of ga je op je strepen staan? 
Jose heeft haar keus gemaakt. Nu is het aan u.

48 CHAIN | nr. 06 | september 2016


